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12.5.2011 1ª Reunião Regional da

Comissão de CIPE Rio Doce
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22.6.2011 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Minas e

Energia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

9.8.2011 425

5.7.2011 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

4.8.2011 126

5.7.2011 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.8.2011 644

 5.7.2011 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Minas e

Energia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.8.2011 1027

6.7.2011 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

10.8.2011 445

 6.7.2011 14ª Reunião Ordinária da 12.8.2011 651
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Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
8.7.2011 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.8.2011 750

12.7.2011 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

6.8.2011 314

12.7.2011 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e

de Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art.

204 do Regimento Interno –

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

6.8.2011 315

12.7.2011 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

9.8.2011 426

12.7.2011 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

9.8.2011 430
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Legislatura
13.7.2011 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

6.8.2011 316

13.7.2011 40ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

6.8.2011 317

 13.7.2011 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

6.8.2011 318

13.7.2011 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

6.8.2011 320

13.7.2011 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

9.8.2011 431

13.7.2011 14ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação

Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.8.2011 653

14.7.2011 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

6.8.2011 321
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Financeira e Orçamentária

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
14.7.2011 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

6.8.2011 322

14.7.2011 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

9.8.2011 434

14.7.2011 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.8.2011 655

14.7.2011 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.8.2011 726

14.7.2011 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.8.2011 727

15.7.2011 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

6.8.2011 323
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Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
15.7.2011 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.8.2011 1030

2.8.2011 60ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

4.8.2011 65

2.8.2011 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

6.8.2011 324

2.8.2011 41ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

6.8.2011 326

2.8.2011 20ª  Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

9.8.2011 435

2.8.2011 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.8.2011 453

2.8.2011 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

12.8.2011 656



____________________________________________________________________________

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
2.8.2011 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.8.2011 657

2.8.2011 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.8.2011 728

2.8.2011 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.8.2011 1030

3.8.2011 61ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

5.8.2011 221

3.8.2011 3ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e

de Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art.

204 do Regimento Interno

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

10.8.2011 456

3.8.2011 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

10.8.2011 457
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Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
3.8.2011 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.8.2011 658

3.8.2011 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.8.2011 659

3.8.2011 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.8.2011 730

3.8.2011 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

13.8.2011 734

3.8.2011 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

13.8.2011 736

3.8.2011 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

13.8.2011 738
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3.8.2011 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.8.2011 1031

4.8.2011 62ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

6.8.2011 287

4.8.2011 22ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear o

Cruzeiro Esporte Clube

pelos 90 Anos de sua

Fundação

9.8.2011 415

4.8.2011 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.8.2011 661

4.8.2011 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.8.2011 1032

8.8.2011 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.8.2011 664

8.8.2011 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

13.8.2011 740
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9.8.2011 63ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

11.8.2011 465

9.8.2011 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.8.2011 665

9.8.2011 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.8.2011 741

9.8.2011 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.8.2011 1033

 9.8.2011 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.8.2011 1035

9.8.2011 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.8.2011 1037

9.8.2011 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

20.8.2011 1039
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Legislatura
9.8.2011 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.8.2011 1040

9.8.2011 2ª Reunião Regional da CIPE

Rio Doce

24.8.2011 1131

9.8.2011 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.08.2011 1529

9.8.2011 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.08.2011 1530

10.8.2011 64ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.8.2011 601

10.8.2011 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

13.8.2011 742

 10.8.2011 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.8.2011 1042

10.8.2011 15ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

20.8.2011 1043



____________________________________________________________________________

Previdência e da Ação

Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
10.8.2011 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.8.2011 1046

10.8.2011 1ª Reunião Especial da

Comissão Especial para

Indicação do Nome de Ivan

Alves Soares para Diretor-

Geral do Ipem

20.8.2011 1047

10.8.2011 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.8.2011 1103

10.8.2011 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura,

23.8.2011 1106

10.8.2011 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.08.2011 1531

10.8.2011 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

30.08.2011 1532
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da 17ª Legislatura
11.8.2011 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

13.8.2011 724

11.8.2011 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e

Energia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.8.2011 1108

12.8.2011 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.8.2011 1048

16.8.2011 65ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

18.8.2011 754

16.8.2011 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.8.2011 1049

16.8.2011 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.8.2011 1110

16.8.2011 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.08.2011 1534
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16.8.2011 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.08.2011 1537

16.8.2011 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.08.2011 1538

16.8.2011 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.08.2011 1540

17.8.2011 66ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

19.8.2011 848

17.8.2011 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.8.2011 1050

17.8.2011 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.8.2011 1111

17.8.2011 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e

24.8.2011 1134
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DesenvolvimentoSustentáve

l na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
17.8.2011 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.08.2011 1541

17.8.2011 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.08.2011 1543

17.8.2011 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.08.2011 1547

17.8.2011 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.08.2011 1549

17/8/2011 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.08.2011 1550

17.8.2011 16ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação

Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.08.2011 1551



____________________________________________________________________________

18.8.2011 67ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.8.2011 988

 18.8.2011 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação do Nome de Ivan

Alves Soares para

Presidente do Ipem

20.8.2011 1051

18.8.2011 23ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear a

Unimed-BH pelos 40 Anos

de sua Fundação

23.8.2011 1090

18.8.2011 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e

Energia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.8.2011 1470

18.8.2011 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.08.2011 1554

18/8/2011 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.08.2011 1555

19.8.2011 24ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

24.8.2011 1114



____________________________________________________________________________

da 17ª Legislatura -

Destinada à Realização da

Sessão do Parlamento

Jovem de Minas 2011
19.8.2011 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.08.2011 1557

19.8.2011 42ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.08.2011 1558

22.8.2011 25ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear o

Pampulha Iate Clube - PIC -

pelos 50 Anos de sua

Fundação

26.8.2011 1283

22.8.2011 3ª Reunião Regional da CIPE

Rio Doce na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.08.2011 1559

23.8.2011 68ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

25.8.2011 1149

 23.8.2011 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.8.2011 1474
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24.8.2011 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.8.2011 1283

24.8.2011 22ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.8.2011 1441

24.8.2011 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.08.2011 1560

24.8.2011 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.08.2011 1563

25.8.2011 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.8.2011 1441

25.8.2011 26ª Reunião Especial da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear a

Nestlé pelos seus 90 Anos

no Brasil

30.08.2011 1517

25.8.2011 1ª Reunião Especial da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Proposta de Emenda à

Constituição nº 28/2011

30.08.2011 1564
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2011

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.123/2011

Suprima-se o art. 4º.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Rogério Correia

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 63/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir no Estado o Dia da Comunidade Italiana.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por  sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.  Agora,

vem a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do

disposto no art. 102, XIII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 63/2011 tem por escopo instituir o Dia Estadual da Comunidade

Italiana, a ser comemorado, anualmente, em 2 de junho.

A imigração italiana no Brasil iniciou-se no século XIX e teve seu ápice entre 1880 e

1930, impulsionada pelas transformações socioeconômicas em curso na Europa, que

resultaram na unificação da Itália e tiveram reflexos nas oportunidades de emprego e

na propriedade da terra.

Naquela época, o Brasil, pressionado pelas grandes potências, proibiu o tráfico de

escravos, o que resultou na falta de mão de obra nas zonas em que se expandia a

cultura  cafeeira.  Surgiu,  então,  no  oeste  paulista,  um  grupo  de  fazendeiros  que

defendeu  o  uso  de  homens  livres  nas  plantações,  iniciando  um  período  de

fermentação de ideias abolicionistas. A política de imigração passou a ser planejada,

com o propósito de suprir a mão de obra necessária e de colonizar territórios pouco

ocupados do País.
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Os italianos inicialmente se instalaram no Sul do Brasil, devido ao acesso mais fácil

às terras naquela região. Agrupando-se em colônias agrícolas, buscavam tornar mais

ameno  o  convívio  com  o  local  estranho,  recriando  características  de  seu  país  e

preservando sua cultura e suas tradições. Dedicavam-se inicialmente à produção de

queijos,  vinhos  e  hortigrajeiros;  depois,  alguns  passaram  ao  cultivo  de  uvas  e  à

produção de vinhos.

Embora tenha sido a região Sul a pioneira na imigração italiana, foi a Sudeste que

recebeu a maioria dos imigrantes, devido ao processo de expansão das lavouras de

café em São Paulo e aos amplos incentivos do Governo e dos grandes fazendeiros.

Com o passar do tempo, muitos imigrantes começaram a sair das zonas rurais e se

instalaram nas cidades. Participaram ativamente do desenvolvimento do comércio e

de outras atividades, trabalhando nas fábricas que se multiplicavam. Foram um dos

protagonistas do desenvolvimento dos maiores centros urbanos do Brasil.

Com o passar do tempo, o setor terciário das cidades brasileiras cresceu e muitos

imigrantes italianos deixaram as indústrias para trabalhar como artesãos autônomos,

pequenos comerciantes, motoristas de ônibus e táxi, vendedores de frutas e vegetais,

sapateiros e garçons de restaurante. Dessa forma, membros da comunidade italiana

passaram a compor a elite brasileira: a maioria dos primeiros grandes industriais de

São Paulo tinha origem italiana.

Minas Gerais também era um grande reduto da colônia italiana. Nesse Estado, a

imigração ficou dividida em dois segmentos: colonos agricultores, que foram atraídos

para os arredores de Belo Horizonte, e trabalhadores do café, atraídos para o Sul do

Estado.

Ao  contrário  do  que  aconteceu  em  São  Paulo,  onde  os  italianos  foram

encaminhados para as fazendas de café, em Minas os imigrantes foram trazidos para

ocupar seus próprios lotes, com aquisição própria ou doação do Estado.

Em  Minas  Gerais,  existiam  quatro  núcleos  coloniais  povoados  por  italianos  e

mantidos pelo Estado,  que se localizavam nos Municípios  de  Barbacena,  Sabará,

Belo Horizonte e São João del-Rei. Além desses, havia dezenas de outros em nome

de particulares. As colônias da Capital mineira deram origem, mais tarde, a bairros

como o Carlos Prates, o Santa Tereza, o Barro Preto e a Savassi.
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O imigrante italiano normalmente vinha para Minas Gerais acompanhado de sua

família, oriundo, principalmente, do Norte da Itália. Ao contrário do que aconteceu no

resto do País, onde predominou o imigrante miserável e analfabeto, o italiano em

Minas Gerais era melhor instruído e mais rico. Ele permanecia uma média de 10 anos

no campo e depois migrava para os centros urbanos, como Belo Horizonte e Juiz de

Fora, em busca de melhores condições.

Os mineiros descendentes dos cerca de cinquenta mil italianos que imigraram para

o Estado em fins do século XIX rondam, atualmente, em torno de 7,5% da população.

As maiores concentrações de ítalo-mineiros estão em Belo Horizonte e no Sul de

Minas.

Os  imigrantes  e  seus  descendentes  contribuíram  ativamente  para  o

desenvolvimento  da  agricultura,  da  urbanização,  da  indústria,  do  comércio  e  da

identidade cultural do Estado, inclusive como fundadores do Cruzeiro Esporte Clube,

em 1921,  como Società  Sportiva Palestra Italia,  nome somente  alterado devido à

Segunda Guerra Mundial.

Outra contribuição para a economia mineira que merece destaque é a fábrica de

montadora  de  automóveis  Fiat,  situada  no  Município  de  Betim,  uma  das  mais

importantes da empresa fora da Itália.

Diante dessas considerações, a proposta do projeto em análise, de se instituir um

dia em homenagem à comunidade italiana em nosso Estado, é oportuna e meritória,

pois são muitos anos de convivência profícua, respeito mútuo e amizade entre esses

dois povos.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 63/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ulysses Gomes - Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.469/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
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Relatório

De autoria  da  Deputada Rosângela Reis,  o projeto de lei  em epígrafe institui  a

Semana do Contribuinte Solidário.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, c/c o art. 102, inciso IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo  da  proposição  é  instituir  a  Semana  do  Contribuinte  Solidário,  a  ser

realizada,  anualmente,  na  primeira  semana  de  maio.  O  projeto  prevê  que  nessa

semana serão promovidas, pelo Poder Executivo, palestras, campanhas educativas e

atividades  para  conscientizar  a  população  sobre  a  função  socioeconômica  dos

impostos,  seu  retorno  em  investimentos  em  obras  e  serviços  públicos,  o

acompanhamento  da  aplicação  dos  recursos  públicos  e  a  institucionalização  da

prática da educação fiscal para o pleno exercício da cidadania. Prevê ainda que a

confecção  e  divulgação  do  material  didático,  o  controle  e  a  fiscalização  do

cumprimento das determinações da norma ficam a cargo de órgão a ser definido pelo

Poder Executivo.

A intenção da autora, ao instituir a Semana do Contribuinte Solidário às vésperas do

Dia das Mães, considerada a segunda melhor data comemorativa para os negócios

do comércio varejista, é estimular os consumidores a pedir a nota ou o cupom fiscal

em  suas  compras,  por  meio  da  sensibilização  da  população  para  a  função  dos

tributos na realização de obras e na prestação de serviços públicos.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  considerou  que  a  atribuição  de

responsabilidades  a  órgão  do  Poder  Executivo  fere  a  Constituição  mineira,  que

estabelece como iniciativa privativa do Governador a organização da administração

pública  e  a  estruturação  de  suas  Secretarias  e  órgãos,  bem  como  prevê  a

competência privativa dessa autoridade no exercício da direção superior  do Poder

Executivo. Para suprimir tais impropriedades e adequar o texto à técnica legislativa, a

referida Comissão apresentou o Substitutivo nº 1.
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Entendemos  que  a  conscientização  do  cidadão  sobre  a  importância  do  tributo

favorece  o  aumento  da  arrecadação  tributária  e  a  melhoria  da  eficiência  da

fiscalização,  bem  como  permite  uma  distribuição  mais  justa  da  carga  tributária.

Ressalta-se que o tributo é a principal fonte de recursos para o financiamento dos

serviços  públicos  e  das  obras  públicas,  podendo,  se  bem  utilizado,  promover  o

desenvolvimento  do  Estado  e  reduzir  as  desigualdades  sociais  e  regionais.  Além

disso, o estímulo à exigência da nota fiscal pelos consumidores, como pretende o

projeto  em  exame,  é  uma  forma  eficiente  de  assegurar  níveis  de  arrecadação

tributária adequados à consecução desses objetivos, razão pela qual outros Estados

concedem  incentivos  fiscais  e  financeiros  para  estimular  a  prática.  Desse  modo,

consideramos louvável a intenção do projeto.

Cabe observar que a Lei Federal nº 12.325, de 15/9/2010, instituiu o Dia Nacional

do Respeito ao Contribuinte, a ser celebrado no dia 25 de maio, com o objetivo de

mobilizar  a sociedade e os poderes públicos para a conscientização e a reflexão

sobre a importância do respeito ao contribuinte. Com o intuito de fortalecer a data

proposta  no  projeto,  consideramos  conveniente  a  sua  coincidência  com  a  data

nacional. Por essa razão, propomos emenda objetivando a mudança da Semana do

Contribuinte Solidário para a quarta semana de maio.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.469/2011, na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº

1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, o termo “primeira” por “quarta”.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Délio  Malheiros,  Presidente  – Carlos  Henrique,  relator  – Liza  Prado – Duilio  de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.349/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
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De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 354/2007, “dispõe sobre instalações sanitárias

para  uso  gratuito  de  passageiros  em  estações  rodoviárias  e  pontos  de  parada

intermunicipais”.

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,

que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade da matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de

instalações sanitárias  para uso gratuito  de passageiros em estações rodoviárias e

pontos de parada intermunicipais.

Argumenta  o  autor  que  os  terminais  rodoviários  são  espaços  públicos  sob

responsabilidade  do  poder  público,  os  quais  não  podem  desvincular-se  de  suas

atividades  periféricas,  como,  por  exemplo,  a  oferta  de  serviços  que  atendam  a

padrões de segurança e higiene, com instalações sanitárias adequadas.

O projeto em comento tramitou nesta Casa na legislatura passada, na forma do

Projeto de Lei nº 354/2007.

Há muito tempo os usuários do serviço de transporte intermunicipal de passageiros

reivindicam melhores condições de atendimento nos terminais rodoviários e pontos

de  parada.  A não  existência  de  instalações  sanitárias  de  uso  gratuito  obriga  os

usuários a se submeterem a situações humilhantes, causando-lhes desnecessários

constrangimentos.  Em  Belo  Horizonte,  por  exemplo,  o  Terminal  Rodoviário

Governador Israel Pinheiro – Tergip – não conta sequer com instalações sanitárias na

plataforma de embarque, e, para utilizar o único banheiro existente, o passageiro tem

que pagar. O que se vê é um tratamento desumano, incompatível com os princípios

mínimos que devem nortear a prestação de um serviço público dessa natureza. A

inexistência desses serviços atenta, ainda, contra os ditames do Código de Proteção

e Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 1990, que dispõe, no art. 4º, que a

Política  Nacional  de  Relações  de  Consumo tem  por  objetivo  o  atendimento  das
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necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem

como a transparência e harmonia das relações de consumo. Dispõe ainda, em seu

art.  22,  que  os  órgãos  públicos,  por  si  ou  suas  empresas,  concessionárias,

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a

fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Na maioria dos terminais, o usuário paga tarifa de embarque, destinada a cobrir

todos  os  custos  para  a  manutenção  da  infraestrutura  disponível  nos  terminais

rodoviários de passageiros.  Assim sendo,  não é razoável  que um passageiro que

embarca ou desembarca tenha que sair do terminal para encontrar uma instalação

sanitária de uso gratuito. Essa situação se agrava quando o usuário tem dificuldade

de locomoção, em razão da idade ou de deficiência física. O que se busca no projeto

em  análise  é  oferecer  aos  usuários  do  serviço  de  transporte  intermunicipal  um

tratamento semelhante ao dispensado àqueles que embarcam e desembarcam nos

aeroportos, que têm a sua disposição instalações sanitárias em condições razoáveis.

O Decreto  nº  44.603,  de  2007,  contém o regulamento do  serviço de transporte

coletivo  rodoviário  intermunicipal  e  metropolitano  do Estado  de Minas  Gerais.  De

acordo com o referido diploma legal, o terminal de passageiro tem como atividade

própria  o embarque e o desembarque de passageiros,  a  venda de passagens,  o

despacho de bagagens ou encomendas e demais serviços de apoio ao usuário do

transporte. Ainda, faculta às delegatárias ou a terceiros interessados a construção,

administração  e  exploração  de  terminais  rodoviários  e  pontos  de  paradas,  que

deverão dispor de áreas e instalações compatíveis com seu movimento e apresentar

padrões de segurança, conforto e acessibilidade ao público usuário. Entretanto, esta

Comissão entende que a matéria não deveria ser tratada por decreto, e sim por lei

ordinária.  Também, o autor  se preocupou com as instalações sanitárias,  mas não

atentou para as questões de segurança, conforto e acessibilidade, razão pela qual

apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.349/2011,

no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre estações rodoviárias e pontos de parada do serviço de transporte

coletivo rodoviário intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os terminais rodoviários e os pontos de parada deverão dispor de área e

instalações  compatíveis  com  o  seu  movimento,  instalações  sanitárias  para  uso

gratuito  dos  passageiros  e  apresentar  padrões  de  segurança,  conforto  e

acessibilidade ao público usuário, na forma e nas condições de regulamento.

§ 1º - Os terminais rodoviários e os pontos de parada poderão estar localizados em

instalações  das  empresas  delegatárias  ou  de  terceiros,  destinadas  especialmente

para esse fim e aprovadas pelo DER-MG.

§ 2º - Os pontos de parada deverão estar dispostos ao longo dos itinerários das

linhas,  de  forma  a  assegurar,  no  curso  da  viagem  e  nos  intervalos  previstos,

alimentação, conforto e descanso aos passageiros e à tripulação dos veículos.

§ 3º - O acesso gratuito às instalações sanitárias se fará mediante a apresentação

do bilhete de viagem.

Art. 2º - Ficam obrigados as estações rodoviárias e os pontos de parada de ônibus

intermunicipais a afixar dizeres com o disposto nesta lei em lugar de fácil visualização

e próximo às instalações sanitárias.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Duilio de Castro, relator - Liza Prado.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 914/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  914/2011,  de autoria  do Deputado Gustavo Corrêa,  que dá

denominação de Carlos de Faria Tavares ao trecho da Rodovia MGC-462 que liga o

Município  de  Patrocínio  ao  de  Perdizes,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 914/2011

Dá denominação ao trecho da Rodovia MGC-462 que liga o Município de Patrocínio

ao Município de Perdizes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominado Carlos de Faria Tavares o trecho da Rodovia MGC-462

que liga o Município de Patrocínio ao Município de Perdizes.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.384/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.384/2011,  de  autoria  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  que

declara de utilidade pública a Associação Lambariense de Esportes, com sede no

Município de Lambari, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.384/2011

Declara de utilidade pública a Associação Lambariense de Esportes, com sede no

Município de Lambari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Lambariense de Esportes,

com sede no Município de Lambari.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.
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Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.398/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.398/2011, de autoria do Deputado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação Escola de Esportes Visão da Vida, com sede no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.398/2011

Declara de utilidade pública a entidade Escola de Esportes Visão da Vida, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Escola de Esportes Visão da

Vida, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.448/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.448/2011, de autoria do Deputado Hely Tarqüínio, que declara

de utilidade pública o Instituto Sérgio Fonseca – Amigos do Esporte, com sede no

Município de Nova Ponte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.448/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Sérgio Fonseca – Amigos do Esporte, com

sede no Município de Nova Ponte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Sérgio Fonseca – Amigos do

Esporte, com sede no Município de Nova Ponte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.499/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.499/2011, de autoria do Deputado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública a Associação de Incentivo Esportivo e Formação de Atleta – Aiefa

–, com sede no Município de Lagoa da Prata, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.499/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Incentivo Esportivo e Formação de

Atleta – Aiefa –, com sede no Município de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Incentivo Esportivo e

Formação de Atleta – Aiefa –, com sede no Município de Lagoa da Prata.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2011

ATAS

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/8/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Propostas de Emenda à Constituição nºs 27 e 28/2011 - Projetos de Lei

nºs 2.224 a 2.242/2011 - Requerimentos nºs 1.261 a 1.282/2011 - Requerimentos dos

Deputados Dinis Pinheiro e outros e Jayro Lessa - Comunicações: Comunicações dos

Deputados Alencar da Silveira Jr., Celinho do Sinttrocel, Mauri Torres, Tiago Ulisses

(3) e Rômulo Veneroso -  Questão de ordem; homenagem póstuma -  Questão de

ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Durval  Ângelo,  Pompílio

Canavez,  Rogério  Correia  e  Carlin  Moura  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:

Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Ivan

Alves Soares para o Cargo de Diretor-Geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do

Estado de Minas Gerais - Ipem-MG - Comunicação da Presidência - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro e outros e Jayro Lessa;

deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos  nºs  406  e  421/2011;

aprovação - Requerimento n° 426/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Requerimentos nºs  446,  499 e 547/2011;  aprovação -  Requerimento nº  608/2011;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 609/2011; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 - Requerimentos nºs 610 e 611/2011; aprovação - 2ª Fase:

Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Bosco; aprovação -

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  724/2011;  aprovação  na  forma  do

vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2 - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Alencar da Silveira
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Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antonio  Lerin  -  Arlen  Santiago  -  Bosco -  Bruno Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pompílio Canavez

- Rogério Correia - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do  Sr.  Júlio  Delgado,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 1.026/2011, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Carlos Melles, Secretário de Transportes (3), prestando informações relativas

aos Requerimentos n°s 206/2011, da Deputada Rosânge la Reis; e 283 e 617/2011,
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da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  726  e  8 59/2011,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (4),  prestando informações

relativas  aos Projetos  de  Lei  nº  1.505,  1.598,  1.667 e 1.902/2011,  em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Eika Oka de Melo, Prefeita Municipal de Barroso, e do Sr. Hélio Francisco

de  Oliveira,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Conselheiro  Lafaiete,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 408/2011, da Comissão de Cultura.

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 419/2011, do Deputado Elismar Prado.

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas ao Projeto de Lei nº 121/2011, em atenção a pedido da Comissão de Justiça.

(- Anexe-se Projeto de Lei nº 121/2011.)

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional (substituto) do DNIT

(2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  929  e  930/2011,  da

Deputada Rosângela Reis.

Da Sra. Margarida Alvarenga Moreira, Promotora de Justiça da Comarca de Pouso

Alegre, prestando informações relativas ao Requerimento n° 377/2011, da Comissão

de Defesa do Consumidor.

Do Sr. Edir Guerson de Medeiros, Diretor do Foro da Comarca de Juiz de Fora,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 634/2011,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Da Sra.  Marly Vieira da Silva Melazo,  Secretária Municipal  de Administração de

Uberlândia,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 864/2011,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra.  Marta  de Sousa Lima,  Chefe de Gabinete da Secretaria  de Saúde (3),

prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 344, 443 e 980/2011, em

atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de

lei.)
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Do Sr. Alexandre Pires de Lima, Diretor da Secretaria do Pleno do TCE, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.069/2011 , da Comissão de Administração

Pública.

Do  Sr.  Ewerton  Laranjo  Mendonça,  Coordenador  Administrativo  da  ANTT,

explicando  as  razões  por  que  essa  Agência  deixou  de  enviar  representante  a

audiência pública da Comissão de Turismo. (À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Haroldo Feitosa Tajra, Diretor da Secretaria Especial do Interlegis do Senado

Federal, comunicando a oferta, por essa Secretaria, de diversos cursos de interesse

da comunidade legislativa na modalidade educação a distância.

Do Sr. Jorge Augusto Oliveira Vinhas, Assessor da Presidência do Iphan, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 785/2011, do Deputado Elismar Prado.

Da Sra. Maria Isabel Rolla França, Superintendente Central de Política de Recursos

Humanos,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 636/2011,  da

Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 27/2011

Acrescenta parágrafo ao art. 21 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 21 da Constituição do Estado o seguinte § 5º:

“Art. 21 - (...)

(...)

§ 5º - O concurso público a que se refere o § 2º poderá ser realizado diretamente

pelo Estado ou por entidade pública ou privada selecionada por meio de processo

licitatório, assegurada a ampla divulgação de editais e de resultados, o rigoroso sigilo

na elaboração das provas, o direito de acesso do candidato aos originais das provas,

o direito de recurso para revisão de pontuação e o direito de acesso à fundamentação

das decisões de bancas ou de avaliadores, sob pena de invalidação do certame e de

responsabilização administrativa, civil e criminal dos agentes públicos, de sócios ou

de gestores das entidades responsáveis, nos termos da lei e do edital.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.
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Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura - Celinho do

Sinttrocel - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

Justificação: Constitui garantia da igualdade democrática de oportunidades o amplo

acesso  de  todos  os  cidadãos  aos  cargos  e  empregos  públicos,  obedecidos  os

requisitos previstos em lei. A realização de concurso público faz com que esse direito

adquira materialidade.  Entretanto, muitas vezes ocorrem desvios, erros ou mesmo

fraudes  nos  certames,  sem  que se  possa  responsabilizar  clara  e  diretamente  os

culpados pelos problemas. Esses fatos, que costumam ser amplamente divulgados

pelos meios de comunicação, geram desconfiança por parte dos cidadãos e enormes

prejuízos  aos  cofres  públicos.  Para  evitar  que  se  repitam,  é  necessário  o

estabelecimento de regras abrangentes, que, entre outras providências, estabeleçam

penalidades  para  os  maus  gestores.  Vários  projetos  em  tramitação  nessa  Casa

Legislativa demonstram ser essa a intenção dos parlamentares mineiros.

A alteração  constitucional  que  apresentamos  constitui  o  primeiro  passo  para  a

solução dos problemas e deve ser completada pela atualização da legislação em

vigor. Contamos, portanto, com a aprovação dos nossos ilustres colegas.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28/2011

Altera a Constituição do Estado para acrescentar o art. 300 e revogar o inciso III do

art. 139.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica acrescentado à Constituição do Estado o seguinte art. 300:

“Art. 300 - O Estado manterá o Sistema Estadual de Trânsito organizado nos termos

da lei.

§ 1º - As políticas e ações do Sistema Estadual de Trânsito atenderão aos princípios

de preservação e de defesa da vida, da saúde e do meio ambiente.
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§ 2º - No âmbito de atuação do Sistema Estadual de Trânsito, competem à Polícia

Civil  exclusivamente  as  funções  de  polícia  judiciária  e  a  apuração  das  infrações

penais.”.

Art. 2º - Fica revogado o inciso III do art. 139.

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Durval  Ângelo - Liza Prado -  Adelmo Carneiro Leão -  Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antonio Lerin - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Celinho do

Sinttrocel - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Elismar Prado - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - Luiz Carlos Miranda -

Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé

Maia.

Justificação:  Esta  proposta  é  fruto  dos  trabalhos  da  Comissão  Parlamentar  de

Inquérito  do  Sistema  Penitenciário  do  Estado,  instalada  em  1997.  Decorridos

quatorze anos da conclusão dos trabalhos dessa Comissão, constata-se que pouco

mudou. A sociedade clama por mudanças profundas na estruturação dos órgãos de

segurança, o que não se concebe sem a reordenação do sistema de segurança dos

órgãos de trânsito, a qual ora se propõe. Pela atualidade da fundamentação trazida

pela referida Comissão Parlamentar de Inquérito,  por ocasião da apresentação da

Proposta de Emenda à Constituição nº 25/99, pedimos vênia para reproduzi-la em

sua íntegra.

“A segurança pública é dever do Estado e direito do cidadão, devendo ser exercida

com o objetivo de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do

patrimônio. Essas são as atribuições dos órgãos instituídos constitucionalmente para

esse fim, entre eles,  no âmbito estadual,  as  Polícias  Civil  e  Militar  e  o Corpo de

Bombeiros.  À  Polícia  Civil  incumbem,  conforme  estabelece  o  art.  144,  §  4º,  da

Constituição da República, ressalvada a competência da União, as funções de polícia

judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

O art. 139 da Constituição do Estado, por sua vez, além de dar à Polícia Civil essas

mesmas atribuições, acrescentou-lhes, no entanto, algumas atividades privativas de
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caráter não policial, nos seguintes termos:

'Art. 139 - À Polícia Civil, órgão permanente do Poder Público, dirigido por Delegado

de Polícia de carreira e organizado de acordo com os princípios da hierarquia e da

disciplina,  incumbem,  ressalvada  a  competência  da  União,  as  funções  de  polícia

judiciária  e  a  apuração,  no  território  do  Estado,  das  infrações  penais,  exceto  as

militares, e lhe são privativas as atividades pertinentes a:

I - polícia técnico-científica;

II - processamento e arquivo de identificação civil e criminal;

III - registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor'.

Essas atividades, especialmente a referida no inciso III, objeto desta proposição,

não estão previstas na Constituição da República e não possuem características de

natureza tipicamente policial. De acordo com a melhor doutrina sobre a matéria, à

polícia  cabem duas  funções:  a  administrativa  e  a  repressiva.  Mirabete ('Processo

Penal', 8ª ed., São Paulo: Ed. Atlas, 1998) afirma que, com a primeira, de caráter

preventivo, ela garante a ordem pública e impede a prática de fatos que possam lesar

ou  pôr  em  perigo  os  bens  individuais  ou  coletivos;  com  a  segunda,  de  caráter

repressivo, após a prática de uma infração penal, recolhe elementos que a elucidem

para que possa ser instaurada a competente ação penal contra os autores do fato.

O  que  seria  então,  nesse  contexto,  a  polícia  judiciária  a  que  se  refere  a

Constituição?  Hely  Lopes  Meirelles  ('Direito  Administrativo  Brasileiro',  2ª  ed.,  São

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,1966) nos ensina que: 'Polícia Judiciária é a que se

destina  precipuamente  a  reprimir  infrações  penais  (crimes  e  contravenções)  e  a

apresentar os infratores à Justiça, para a necessária punição. Em face de sua missão

específica,  a  polícia  judiciária  se  exterioriza  em  corporações  armadas  e

especializadas em repressões, prevenções e investigações criminais, sob a forma de

forças militarizadas, polícias civis, polícias de choque, polícias técnica e outras mais.

Atua como serviço de vigilância e de manutenção da ordem pública interna e efetua

prisões em flagrante delito ou em cumprimento de mandados judiciais. Além disso,

destina-se  a  garantir  a  execução  das  determinações  judiciárias  e  administrativas,

quando requisitada pelas autoridades competentes.

Na polícia judiciária é que reside propriamente a força pública do Estado. Polícia
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administrativa é a que se destina a assegurar o bem-estar geral, impedindo, através

de ordens, proibições e apreensões o exercício anti-social dos direitos individuais, o

uso abusivo da propriedade, ou a prática de atividades prejudiciais à coletividade. A

polícia  administrativa  se  expressa  no  conjunto  de  órgãos  e  serviços  públicos

incumbidos de fiscalizar, controlar e deter as atividades individuais (não os indivíduos)

que se revelem contrárias, inconvenientes ou nocivas à comunidade, no tocante à

segurança, à higiene, à saúde, à moralidade, ao sossego, ao conforto públicos e, até

mesmo, à estética urbana'.

A maior parte da doutrina diferencia a polícia administrativa - exercida, em nosso

ordenamento jurídico, pela Polícia Militar - da judiciária - de competência da Polícia

Civil - de acordo com sua atividade: a primeira exerce uma atividade precipuamente

preventiva, e a segunda, uma atividade repressiva ou auxiliar. Celso Antônio Bandeira

de Mello  ('Curso de  Direito  Administrativo',  11ª  ed.,  São Paulo:  Editora  Malheiros,

1999) observa que a importância da distinção entre polícia administrativa e polícia

judiciária reside no fato de que a segunda se rege na conformidade da legislação

processual penal, e a primeira, pelas normas administrativas.

Nesse sentido, desde a Constituição Federal de 1988, à Polícia Civil só compete a

atividade de polícia judiciária. Assim, ela só é acionada após a prática de um ilícito

penal, de um suposto crime, e somente após a repressão imediata feita pela Polícia

Militar na sua atividade de polícia ostensiva, administrativa. Sua atividade se inicia

após uma notícia-crime ou instrumento equivalente, quando então irá instaurar um

inquérito  policial  para  apurar  o  ilícito  que,  em  tese,  tenha  ocorrido.  Todo  o

procedimento que terá de observar, bem como todas as suas funções, encontram-se

regidos  pelo  direito  processual  penal.  Álvaro  Lazzarinni  ('Estudos  de  Direito

Administrativo', Escola Paulista de Magistratura - “Coletânia Jurídica da Magistratura”

- 2. ed., São Paulo: RT, 1996) observa que a atividade-fim da Polícia Civil ficou sendo

só a polícia judiciária, nos estritos limites previstos no art. 144, § 4º, da Constituição

da  República,  não  podendo  nem  devendo,  por  isso,  exercer  aquela  de  polícia

administrativa, nos melhores termos da doutrina nacional  e estrangeira. O mesmo

autor afirma ainda que a filosofia da polícia norte-americana é a de que a melhor

prevenção contra  o  crime consiste  na sua apuração  eficaz.  Nesse sentido,  a Lei
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Federal nº 9.503, de 1997, que institui  o Código de Trânsito Brasileiro,  não prevê

competências  de  natureza  administrativa  para  a  Polícia  Civil  nem  a  define  como

órgão executivo estadual  de trânsito.  A Polícia Civil  não integra, ainda,  o Sistema

Nacional de Trânsito, previsto no art. 23 do Código, composto por diversos órgãos, as

polícias  militares  inclusive.  Esse  é  também  o  entendimento  do  Departamento

Nacional  de  Trânsito  -  DNT -  sobre  a  questão.  Em consulta  feita  pela  Prefeitura

Municipal de Santa Luzia, o DNT respondeu que a apuração das infrações de trânsito

é  da  competência  exclusiva  dos  órgãos  e  das  entidades  do sistema estadual  de

trânsito, no âmbito de suas respectivas jurisdições, e que à polícia judiciária cabe a

apuração  dos  crimes  de  trânsito.  Além  dessas  considerações,  verifica-se  que  o

desvirtuamento  da  função  precípua da  Polícia  Civil  implica  o  enfraquecimento  da

própria polícia no exercício de sua atividade-fim, qual seja a investigação criminal.

Isso acontece, por exemplo, quando policiais civis, treinados para apurarem ilícitos

penais e investigarem criminosos, são designados para o exercício de uma atividade

tipicamente administrativa do Estado, como o exame de candidatos à obtenção de

carteiras  de  habilitação.  Além de estarem assumindo um papel  que não é  deles,

esses policiais deixam a polícia desfalcada na sua atividade-fim, pois poderiam estar

cuidando da investigação dos inúmeros crimes cometidos diuturnamente.

A administração dos DETRANs pela polícia civil é justificada, por muitos, por ser o

trânsito uma questão de segurança pública. De fato, como bem observa Diógenes

Gasparini ('Trânsito - Fiscalização e Policiamento - Segurança Pública - Competência

Legislativa', BDM, setembro/1996, págs. 492 - 499), os serviços de trânsito integram

atividade relativa à ordem pública, cuja legislação pertinente é de alçada exclusiva da

União, uma vez que os interesses envolvidos são nacionais, embora prestados ou

executados  sob  a  exclusiva  responsabilidade  dos  Estados  membros,  que  os

viabilizam por meio de suas polícias militares. O mesmo autor nos ensina que ordem

pública é uma situação de pacífica convivência em sociedade, livre de violência ou de

ações  criminosas.  Por  outro  lado,  segurança  pública  consiste  numa  situação  de

preservação  ou  restabelecimento  da  convivência  em  sociedade,  que  permite  aos

seus membros a fruição de direitos e o exercício de atividades sem perturbação de

terceiros.  É o estado de preservação da ordem, da  paz,  ou  a  garantia  da ordem
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pública. A Constituição Federal,  como vimos, preceitua que a segurança pública é

exercida para a salvaguarda da ordem pública e para a preservação da incolumidade

das pessoas e do patrimônio. Diógenes Gasparini ('op.cit.') muito bem afirma que, se

em termos genéricos esse preceptivo constitucional atribui o exercício da segurança

pública à polícia federal, à polícia rodoviária federal, à polícia civil, à polícia militar e

ao corpo de bombeiros militar, em termos específicos outorgou essa responsabilidade

unicamente à polícia militar, na medida em que indicou, no § 5º do art. 144, que lhe

cabem  a  polícia  ostensiva  e  a  preservação  da  ordem.  O  autor  observa  que,

genericamente, a fiscalização ou o policiamento de trânsito é atividade que integra o

conceito  de  segurança  pública.  Álvaro  Lazzarini  ('op.  cit.')  enfatiza  que  trânsito,

dizendo  respeito  à  ordem  pública,  nos  seus  aspectos  de  segurança  pública  e

tranquilidade pública,  tem sua fiscalização tomada pelo nome de policiamento. As

atividades exercidas nos DETRANs, tais como emissão de carteiras de habilitação,

vistorias  em  carro  e  outras,  estão  fora  desse  conceito  e  constituem  atividades

tipicamente administrativas que devem ser confiadas a técnicos, não a policiais. Muito

menos a policiais civis,  os quais, repita-se, têm a função constitucional de exercer

tão-somente as atividades de polícia judiciária.

No Estado de Minas Gerais, além da administração dos DETRANs, a Polícia Civil

se desvia da sua função precípua para outras atividades. A manutenção de presídios

e presos sob sua guarda é atividade que vem sendo insistentemente questionada,

pois contraria o disposto no art. 170 da Lei de Execuções Penais, que dá à Secretaria

de  Justiça  essa  competência,  e  a  Lei  nº  12.895,  de  1998,  que  determina  a

transferência da administração dos estabelecimentos penais sob o controle da Polícia

Civil para aquela Secretaria.

O  controle  da  Polícia  Civil  sobre  a  perícia  oficial  também  foi  questionado  pela

Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  que  apurou  irregularidades  no  sistema

penitenciário, a qual chegou a apresentar proposta de emenda à constituição dando

autonomia à polícia técnico-científica. As falhas no exercício adequado das atividades

administrativas  relacionadas  com  o  trânsito  têm  gerado  sérios  problemas  para  o

cidadão e para o Estado.  O descontrole sobre as multas, apurado pela Auditoria-

Geral do Estado, em relatório apresentado em 1995, causa prejuízos incalculáveis
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aos  cofres  públicos,  já  profundamente  debilitados  e  incapazes  de  financiar  a

manutenção  de  nossa  extensa  malha  viária.  A  emissão  de  carteiras  falsas  ou

facilitadas  é  uma  prática  quase  corriqueira  em  diversas  delegacias  do  Estado,

conforme vem comprovando o trabalho da CPI da Carteira de Habilitação. Um grande

número de inquéritos está aberto na Corregedoria-Geral  de Polícia  para apurar  o

envolvimento de policiais civis em fraudes na administração do trânsito. A falsificação

de  guias  de  IPVA,  o  registro  de  carros  roubados  e  até  mesmo  assassinato

relacionado  com  o  esquema  de  facilitação  de  carteiras  foram  noticiados

insistentemente  pela  imprensa.  Uma  das  consequências  desse  descontrole  está,

ainda,  no  elevado  número  de  acidentes  de  trânsito  envolvendo  motoristas  com

carteiras fraudadas nas próprias delegacias.

Nos  últimos  anos  ocorreu  um  extraordinário  aumento  do  número  de  veículos

automotores e de condutores.  Existem no Estado cerca de 3 milhões de veículos

cadastrados,  e a receita orçamentária anual  relativa ao  trânsito está em torno de

R$370.000.000,00. As atividades relativas a essa matéria exigem um órgão moderno

com um alto nível de organização e de um corpo de técnicos especializados em áreas

como  educação  para  o  trânsito,  engenharia  de  trânsito,  administração  pública  e

informática, entre outras. Sem esses cuidados, o Estado corre o risco de perder o

controle sobre suas próprias instituições, seus funcionários e seus recursos, como em

parte já vem ocorrendo.

A presente proposição tem por objetivo, ao retirar da Polícia Civil a competência

para exercer atividades relacionadas com o trânsito, permitir que o Estado crie uma

estrutura com observância ao disposto na Constituição da República e no Código de

Trânsito Brasileiro, a qual atenda às suas necessidades administrativas”.

Pela relevância pública da matéria, contamos com o apoio dos nobres pares para

sua aprovação.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.224/2011

Declara de utilidade pública a União Comunitária Ribeiro de Abreu - Ucra -, com

sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União Comunitária Ribeiro de Abreu -

Ucra -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A União Comunitária Ribeiro de Abreu - Ucra -, com sede no Município

de  Belo  Horizonte,  é  uma  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  que  desenvolve

importante  trabalho  na  região,  contribuindo  para  a  promoção  integral  da  pessoa

humana,  especialmente  no  que  se  refere  à  manutenção  de  creche  e  ao

desenvolvimento de atividades sociais e desportivas.

Promove  e  difunde  a  cultura  por  meio  de  círculos  de  estudos,  meios  de

comunicação televisivo,  escrito  e de radiodifusão,  cursos,  conferências,  ensino de

alfabetização  e  profissionalização.  Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de

reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

A Ucra está em pleno e regular funcionamento desde 26/12/77.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.225/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  do  uso  de sistema de  vigilância  eletrônica  nas

escolas  de  ensino  fundamental  e  médio  do  Estado de Minas  Gerais  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - As escolas de ensino fundamental e médio do Estado de Minas Gerais

ficam  obrigadas  a  implementar  sistema  de  monitoramento  interno  por  vigilância

eletrônica.

Art. 2º - Consideram-se, para a aplicação do art. 1º, todas as escolas públicas e

privadas de ensino fundamental e médio.
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Art.  3º  -  Esta  lei  será  regulamentada  pelo  Poder  Executivo,  que  designará  a

responsabilidade  pela  fiscalização  e  aplicação  das  penalidades  em  caso  de

descumprimento da lei.

Art.  4º  -  Ficará a cargo da Secretaria  de Estado de Educação a elaboração de

normas, procedimentos, planejamento e controle para implantação e manutenção das

regras de que trata esta lei.

Art. 5º - As escolas terão o prazo de cento e oitenta dias para se adequarem a esta

lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Antonio Lerin

Justificação: Este projeto de lei tem por escopo solucionar o problema da violência

contra crianças e adolescentes, inerente à conduta de abuso de poder, muitas vezes

invisível ou encoberta, bem como a realizada por delinquentes, que envolve situações

de força e tensão, assimetria e desigualdade social, danosas para a constituição do

indivíduo e da sociedade.

No Brasil,  o  tema da violência tem sido  tratado prioritariamente pelas  áreas de

saúde e assistência social, pela iniciativa privada e por programas de promoção da

cultura e da paz.  No âmbito da educação são poucas as publicações,  e,  quando

existentes, o tratamento dado à situação no ensino fundamental e médio constitui um

recorte dentro do contexto educacional maior.

Cursos de formação de professores não têm dado conta de informar sobre direitos

e deveres das crianças e dos adolescentes e procedimentos para cada caso, nem de

acolher as angústias que surgem no cotidiano dos educadores.

A relação das escolas de ensino fundamental e médio com as instâncias legais é

obscura e, apesar da obrigatoriedade de denunciar abusos e violência contra crianças

e adolescentes, não há garantias de resguardo por estarem cumprindo uma ação

civil.  Esse  fato  reflete  imaturidade,  mostrando  uma  situação  de  desamparo  das

instituições.

O  comportamento  das  crianças  e  dos  adolescentes,  por  intermédio  das  suas

brincadeiras, expressões plásticas, corporais e suas diversas linguagem expressivas,
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oferece  inúmeras  pistas  sobre  o  que  estão  vivendo  nesse  período  de  vida.  No

entanto, os casos de violência contra esse segmento, praticada pelos professores ou

por delinquentes dentro da escola, aumentam de forma preocupante.

Nesse  rumo,  a  proposição  que  apresentamos  sugere  controle  eficaz  sobre  a

atuação dos professores de ensino fundamental e médio, bem como de delinquentes,

inibindo qualquer  atitude intempestiva  contra crianças e  adolescentes em face do

monitoramento por vigilância eletrônica.

A  perspectiva  da  relação  pedagogia-ensino  fundamental  e  médio  considera

necessária a mobilização frente às discussões sobre a reorganização institucional e

legal  da  educação  de  crianças  e  adolescentes,  como  também  pelo  campo

educacional, que aponta para uma nova concepção da infância e para a exigência de

uma forma geral e cultural continuada dos professores para a educação fundamental

e média, instaurando e fortalecendo os processos de mudança na perspectiva de um

profissional  pedagogo,  especialista  nas  questões  da  educação,  um  cientista  e

pesquisador da prática educativa, como resposta aos desafios que a criança ou o

adolescente solicita em seu desenvolvimento.

Sugere-se uma saída frente ao desafio permanente que se impõe para pensar e

realizar  uma  pedagogia  que  invista  em  fazeres  e  saberes  pedagogicamente

comprometidos  com  uma  educação  humanizadora  de  nossas  crianças  e

adolescentes.

Justificado o projeto, esperamos sua apreciação e aprovação por este Plenário e

pelas comissões permanentes.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.112/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.226/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Instituição Adventista  de  Educação  e  Assistência

Social Este Brasileira, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Instituição Adventista de Educação e

Assistência Social Este Brasileira, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  A  Instituição  Adventista  de  Educação  e  Assistência  Social  Este

Brasileira, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma sociedade civil sem fins

lucrativos e tem por  finalidade promover  o ensino integrado em todos os graus e

prestar  assistência  social  em  consonância  com  os  princípios  e  a  filosofia  cristã

adotados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia; dar atenção especial aos jovens com

o fim de promover entre eles o cultivo das boas ações, dos atos nobres, da honra à

Pátria, do respeito e amor ao País e do temor a Deus, visando à formação do caráter

e ao desenvolvimento de aptidões de civismo e altruísmo.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.227/2011

Altera  o  art.  2º  da  Lei  nº  13.465,  de  12  de  janeiro  de  2000,  que estabelece o

conceito  de  pessoa  com  deficiência  para  fins  de  concessão  de  benefícios  pelo

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao inciso I do art. 2º da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro

de 2000, a seguinte alínea:

“Art. 2º - (…)

I - (...)

c) deficiência da fala: pessoa submetida a cirurgia de laringectomia total que perdeu

a  fala  ou  que  necessite  de  utilizar,  para  se  comunicar,  de  prótese  vocal  pós-

laringectomia, com adaptadores avulsos.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Doutor Wilson Batista

Justificação: A cirurgia de laringectomia total consiste na remoção total da laringe,

desde a base da língua à traqueia, incluindo geralmente o osso hióide e espaço pré-

epiglótico. Com a remoção da laringe, o doente perde a capacidade de falar de forma

permanente. São raros os casos em que o paciente submetido a laringectomia total

recupera a capacidade de falar e só o consegue através de hérculeos esforços de

fisioterapia, aliado à utilização de prótese vocal pós-laringectomia, com adaptadores

avulsos.

O impacto dessa nova condição na vida do doente é óbvio, podendo-se registar

alterações na vida social, nos papéis sociais, na dinâmica familiar, como demonstra a

literatura médica que trata dessa cirurgia e de suas consequência para o paciente.

Esta condição enquadra estes tais no parâmetros da Lei nº 13.465, de 12/1/2000, que

estabelece  o  conceito  de  pessoa  com  deficiência  para  fins  de  concessão  de

benefícios pelo Estado.

De fato, o art. 1º da mencionada lei estabelece que “considera-se pessoa portadora

de  deficiência,  para  fins  de  obtenção  dos  benefícios  previstos  na  legislação  do

Estado, aquela que, comprovadamente, apresente desvantagem no que se refere à

orientação, à independência física ou à mobilidade, ou de ordem neuropsíquica que

acarrete dificuldade para o exercício de ocupação habitual, para a interação social e

para a independência econômica, em caráter permanente.”

Já a alínea “b” do inciso II do art. 2º dessa lei dispõe que será considera portadora

de deficiência aquela que apresentar “necessidade de utilização de equipamentos,

suportes, próteses ou órteses para o desempenho de suas atividades”.

Desta  forma,  fica  demonstrado  que  as  pessoas  submetidas  à  cirurgia  de

laringectomia  total  apresentam  “desvantagem  na  orientação,  a  limitação  da

capacidade do indivíduo de situar-se no meio ambiente, receber e assimilar sinais e

emitir respostas, decorrente da diminuição ou da ausência de visão, de audição, de

tato, de fala e de assimilação dessas funções pelo cérebro”, como determina o inciso

I  do  art.  2º  da  Lei  nº  13.465,  de 2000,  e  devem ser  consideradas pessoas com
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deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado.

Diante do exposto e dada a grande repercussão social  que esta lei  pode gerar,

conto com o apoio dos meus pares para a a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.228/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Lar São José, com sede no

Município de Toledo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente Lar São José,

com sede no Município de Toledo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Rômulo Veneroso

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  apreço  visa  declarar  de  utilidade  pública  a

Sociedade Beneficente  Lar  São José,  com sede no Município  de  Toledo,  que se

encontra  em  funcionamento  regular  há  mais  de  um  ano  e  tem  por  finalidade

estatutária máxima o amparo à velhice.

Tem ainda o objetivo de praticar a caridade material, moral e espiritual, bem como

proporcionar um abrigo aos idosos necessitados. Cria e mantém serviços destinados

a atendimento às famílias de pessoas necessitadas, tais como assistência médica,

moral e religiosa.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos

nobres pares, membros desta Casa, à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.229/2011

Dispõe sobre condições de sepultamento no Estado, em atendimento às diretrizes

do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama -, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Sem  prejuízo  do  disposto  nas  diretrizes  estabelecidas  pelo  Conselho

Nacional  do  Meio  Ambiente  -  Conama  -  quanto  às  práticas  de  sepultamento  de

corpos, as pessoas jurídicas de direito público ou privado que administram cemitérios

e prestam serviços de sepultamento humano no Estado obedecerão às práticas e

condutas estabelecidas nesta lei.

Art.  2º  -  Quanto  ao  sepultamento,  é  obrigatório  o  cumprimento  das  seguintes

práticas:

I  -  quanto à  decomposição dos corpos,  deverão ser  adotados  mecanismos  que

permitam a troca gasosa sem nenhuma agressão ao meio ambiente e especialmente

ao solo local;

II - utilizar-se-ão, nos cemitérios verticais, quanto ao sepultamento acima do solo,

procedimentos e uso de materiais que impeçam a passagem de gases para os locais

de circulação de pessoas;

III  -  na  utilização  de  urnas  ou  mantas  no  envolvimento  dos  corpos  a  serem

sepultados, é obrigatório que estas sejam biodegradáveis, não podendo se constituir

de material que agrida o meio ambiente, com exceção dos acessórios de metal ou

plástico usados para alças e fechos;

IV -  As pessoas jurídicas a que se refere o “caput”  deste artigo deverão utilizar

material  ou  manta,  diretamente  na  urna,  que  absorva  o  produto  de  coliquação  -

necrochorume  -  durante  todo  o  processo  de  decomposição,  em  quantidade

compatível com o volume do líquido a ser absorvido, os quais deverão ser de origem

natural, não patogênica, com comprovação de sua eficácia.

Art. 3º - O Poder Executivo editará as normas complementares ao disposto nesta

lei, especialmente a aplicação de pena pecuniária quanto ao seu descumprimento, no

prazo de noventa dias, bem como a competência de órgão da administração pública

da área do meio ambiente e saúde pública para a fiscalização do disposto nesta lei.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art.  5º  -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  exceto  para  os

cemitérios já existentes, os quais terão o prazo de noventa dias para se adequar ao

que estabelecem os incisos III e IV do art. 2º.
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Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Ivair Nogueira

Justificação:  Em  decorrência  do  crescimento  exponencial  da  população  e  do

aumento gradativo do consumo de recursos naturais do mundo, a preocupação do

homem com a degradação ao meio ambiente tem aumentado a cada dia. É fato que,

hoje, o mundo consome mais recursos naturais do que a natureza pode repor.

A Organização Mundial de Saúde calcula que até o ano de 2050 aproximadamente

50 países enfrentarão crise no abastecimento de água, sendo que, por esse motivo,

todas as atividades antrópicas estão sendo repensadas antes de exaurir-se o mineral

mais precioso do mundo, com propostas de mitigação da degradação ambiental.

Nesse contexto, é sabido que os cemitérios são responsáveis por atividades que

atualmente  causam  desconfiança  na  comunidade  científica  sobre  o  seu  potencial

poluidor, pois, logo após o sepultamento, inicia-se o processo de decomposição do

corpo,  liberando-se  o  liquame  de  coliquação,  que  é  depositado  no  solo

periodicamente.

É cientificamente comprovado que o liquame é composto por 60% de água, 30% de

sais minerais e 10% de substâncias orgânicas biodegradáveis. Então, em solos com

características  mais argilosas,  o processo de percolação é mais lento do que em

solos com características mais arenosas. Portanto, em tempo hábil o liquame entra

em simbiose com a biota da camada orgânica do solo, não causando danos ao meio

ambiente.

Porém, os sepultamentos feitos em locais onde o lençol freático está mais próximo

à superfície e o solo tem características mais arenosas, maiores são as chances de o

liquame chegar aos corpos de água, devido à sua velocidade de percolação.

Já há estudos que apontam a necessidade de buscar soluções para mitigar essa

forma de contaminação no manejo do sepultamento. Não significa que uma eventual

contaminação está no ato do sepultamento, mas sim em como ele é feito, e não se

pode esquecer que a liberação de liquame pelo corpo dos seres vivos é inevitável.

Nesse sentido, pensou-se em uma substância que seria usada como uma espécie

de “filtro”  para  o liquame ser  absorvido,  evitando seu contato com o solo,  com a

potencial contaminação deste, assim como a redução da emissão de gases.
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Agindo-se dessa forma, o princípio da precaução seria observado e cumprido, uma

vez que estabelece que, quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a

ausência  de  certeza  científica  absoluta  não  será  utilizada  como  razão  para  o

adiamento  de  medidas  economicamente  viáveis  para  prevenir  a  degradação

ambiental, ou seja, seu objetivo é orientar a aplicação do direito ambiental nos casos

de incerteza científica.

Diante do exposto, considerando a importância de preservação do meio ambiente

para as gerações futuras e considerando a escassez de água no mundo, propõe-se a

utilização de produtos naturais que neutralizam a ação dos contaminantes químicos e

microbiológicos  depositados  nos  solos,  principalmente  em  relação  ao  liquame

expelido pelo corpo dos seres vivos.

Esses  produtos  deverão  neutralizar  a  degradação  efetuada  por  contaminantes

químicos e microbiológicos depositados no solo, através de uma troca constante de

cátions entre a pluma de contaminação e o produto, secando o líquido depositado

gradativamente e produzindo uma barreira para controle da extensão de derrames, a

qual permite um tempo de contato suficiente para o completo encapsulamento dos

líquidos.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.230/2011

Declara de utilidade pública a Associação Voluntária  de Combate ao Câncer  de

Capinópolis - AVCCC -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Voluntária de Combate ao

Câncer de Capinópolis - AVCCC -, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A Associação  Voluntária  de  Combate  ao  Câncer  de  Capinópilis  –

AVCCC -, é uma associação civil, de natureza beneficente, sem fins lucrativos, que
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tem por finalidade a luta social no combate ao câncer. Para cumprir suas finalidades,

poderá se organizar em tantas unidades de prestação de serviços quantas se fizerem

necessárias.

Diante da importância das ações realizadas pela AVCCC, contamos com o apoio

dos  nobres  pares  à  aprovação  deste  projeto  de  lei,  que  pretende  declará-la  de

utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.231/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Sociocultural  Gileade,  com  sede  no

Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Sociocultural Gileade, com

sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A entidade é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado de

caráter sociocultural, sem fins lucrativos, sem discriminação de raça e de credo, que

tem por objetivo geral divulgar conhecimentos culturais através da música, das artes

plásticas, das artes cênicas e da cultura de forma geral. Também estende suas ações

a programas sociais,  culturais,  educacionais,  desportivos,  de  meio ambiente  e de

economia solidária.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação Sociocultural Gileade,

contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  deste  projeto  de  lei,  que

pretende declará-la de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 2.232/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Cruz  Vermelha  Brasileira  Filial  do  Município  de

Lavras, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Cru z Vermelha Brasileira Filial  do

Município de Lavras, com sede nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Fábio Cherem

Justificação:  A Cruz  Vermelha  Brasileira  Filial  do  Município  de  Lavras  é  uma

associação  civil  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  4/11/17,  que  tem  como  missão

contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, buscando prevenir e

atenuar  os  sofrimentos  humanos.  Para  isso  a  entidade  realiza  campanhas

beneficentes,  promove  diversos  cursos  para  a  população,  como  o  de  resgate  e

primeiros socorros e os profissionalizantes de cabeleireiro, manicure e pedicure, entre

outros.  Acreditamos,  portanto,  que o reconhecimento da entidade como sendo de

utilidade pública estadual fortalecerá a realização de um trabalho que vem trazendo

proveitosos frutos para a sociedade local.

Além  do  importante  trabalho  desenvolvido,  a  associação  preenche  todos  os

requisitos  legais  para  a  declaração  de  utilidade  pública,  já  que  se  encontra  em

funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua direção não são remunerados e

seus Diretores são pessoas idôneas, conforme atestado apresentado, razão pela qual

contamos com a colaboração dos nobres pares desta Casa para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.233/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos

de Lavras e Região, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



87
____________________________________________________________________________

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Aposentados,

Pensionistas e Idosos de Lavras e Região, com sede no Município de Lavras.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Fábio Cherem

Justificação:  A Associação dos Aposentados,  Pensionistas e Idosos de Lavras e

Região é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 19/4/99, que tem como

finalidade colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade

das classes, estabelecer convênios e parcerias com fins de defender os direitos de

seus sócios, promover assistência médica e odontológica, desenvolver atividades que

visam melhorar a qualidade de vida e a relação social de seus associados. Entre

essas atividades constam a realização de bailes, excursões, grupos de ginástica e

cursos  de  artesanato,  mantendo  ainda  à  disposição  dos  associados  biblioteca,

consultas jurídicas e salão de beleza.

Acreditamos que o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública

estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo maiores benefícios

para os aposentados, pensionistas e idosos de Lavras e região.

A referida  entidade  preenche  todos  os  requisitos  legais  para  a  declaração  de

utilidade pública, já que se encontra em funcionamento há mais de um ano, os cargos

de  sua  direção  não  são  remunerados  e  seus  Diretores  são  pessoas  idôneas,

conforme atestado ora apresentado, razão pela qual contamos com a colaboração

dos nobres pares desta Casa para a aprovação do referido projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.234/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Lavrense de Proteção aos Animais, com

sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Lavrense de Proteção aos

Animais, com sede no Município de Lavras.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Fábio Cherem

Justificação:  A  Sociedade  Lavrense  de  Proteção  aos  Animais,  com  sede  no

Município de Lavras, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em julho de

1990,  que  tem  como  finalidade  promover  assistência  e  proteção  a  animais

abandonados  e  também  aos  pertencentes  a  pessoas  carentes  do  Município  de

Lavras, colaborando para a saúde pública local e possibilitando condições dignas de

sobrevivência aos animais em situação de risco.

Além  do  importante  trabalho  desenvolvido,  a  Associação  preenche  todos  os

requisitos  legais  para  a  declaração  de  utilidade  pública,  já  que  se  encontra  em

funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua direção não são remunerados e

seus Diretores são pessoas idôneas, conforme atestado ora apresentado, razão pela

qual contamos com a colaboração dos nobres pares desta Casa para a aprovação do

referido projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.235/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Social Frei Gabriel - ISFG -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Social Frei Gabriel, com sede

no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa este projeto de lei,

que declara de utilidade pública o Instituto Social Frei Gabriel - ISFG.

Fundado no ano de 1990, o Instituto Social Frei Gabriel é uma entidade sem fins

lucrativos que atua na realização de atividades de caráter religioso, educacional e de
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assistência social.

O  instituto,  cuja  razão  social  anterior  era  Província  dos  Frades  Menores

Capuchinhos de Minas Gerais - Procamig -, registrou-se e obteve certificado junto ao

Conselho Nacional  de Assistência Social.  Foi  ainda declarado de utilidade pública

estadual em 1972, por meio do Decreto nº 14.475, e federal em 1973, por meio do

Decreto nº  71.987.  Devido  à alteração em sua denominação,  ocorrida  no ano de

2008,  perdeu  os  referidos  títulos,  apesar  de  suas  atividades  permanecerem

inalteradamente  importantes  aos  cidadãos  de  Minas  Gerais.  Dessa  maneira,  o

reconhecimento que se busca com o projeto de lei já havia sido dado pelos órgãos

competentes  há  décadas,  restando  apenas  superar  novamente  os  entraves

burocráticos.

Diante  do exposto,  pedimos o  apoio  dos nobres pares para  a  aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.236/2011

Declara de utilidade pública o Núcleo de Sem Casa Santíssima Trindade, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  ent idade  Núcleo  de  Sem  Casa

Santíssima Trindade, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Paulo Lamac

Justificação: Fundado no ano de 2005, o Núcleo de Sem Casa Santíssima Trindade

é uma entidade sem fins  lucrativos,  caráter  religioso  ou  vinculação política.  Essa

entidade atua na realização de atividades de assistência social visando à melhoria da

qualidade de vida da população e ao apoio à luta pela moradia.

Também tem como finalidade a proteção da família,  da infância e dos idosos, o

combate à fome e à pobreza e a preservação do meio ambiente.
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Diante  do exposto,  pedimos o  apoio  dos nobres pares para  a  aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.237/2011

Declara de utilidade pública a Escolinha de Futebol São José Esporte Clube, com

sede no Município de João Pinheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Escolinha  de  Futebol  São  José

Esporte Clube, com sede no Município de João Pinheiro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  Associação civil  de direito  privado, sem fins lucrativos, fundada em

2/10/2006,  a  Escolinha  de  Futebol  São  José  Esporte  Clube  tem  por  finalidades:

desenvolver e difundir a prática de esportes junto ao público infanto-juvenil de João

Pinheiro,  em  especial  crianças  e  adolescentes  carentes  e  menores  de  rua;

desenvolver, juntamente com as escolas da cidade, métodos e práticas que permitam

a  crianças  e  adolescentes  um  melhor  aproveitamento  das  atividades  escolares,

através  de  monitoramento  permanente  dos  níveis  de  aprendizagem;  incentivar  a

participação e o acompanhamento dos pais na vida escolar e esportiva dos filhos;

buscar, por todos os meios de divulgação, o apoio da opinião pública e dos órgãos

oficiais para a solução dos problemas das crianças carentes e dos menores de rua;

promover  cursos de futebol  masculino e feminino;  preencher  o  tempo ocioso das

crianças  com  a  prática  do  futebol;  ensinar  a  prática  do  futebol,  respeitando  a

individualidade  biológica  e  o  desenvolvimento  da  criança  e  do  adolescente  e

utilizando  o  esporte  como  instrumento  de  socialização  e  educação;  desenvolver

habilidades físicas e técnicas para a prática do futebol; descobrir novos talentos que

possam compor no futuro as categorias de base de grandes clubes de futebol do

Estado e de outros Estados da Federação; defender e proteger o meio ambiente;
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prestar  assistência  social  a  todos  que  necessitam,  dentro  dos  princípios  da  Lei

Orgânica de Assistência Social; colaborar com a comunidade e com entidades ligadas

à  área  de  assistência  social,  objetivando  prestar  assistência  aos  portadores  de

deficiência física, às crianças, aos adolescentes e aos idosos; inserir jovens talentos

no mercado de competições de alto nível.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.238/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  Comunitário  do  Bairro  Vila

Giovani, com sede no Município de Antônio Carlos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do

Bairro Vila Giovani, com sede no Município de Antônio Carlos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Rogério Correia

Justificação: A Associação de Apoio Comunitário do Bairro Vila Giovani, com sede

no Município  de Antônio Carlos,  é uma entidade civil  de direito  privado,  sem fins

lucrativos,  fundada  em  30/10/2004,  que  tem  por  finalidade  apoiar  e  desenvolver

ações ou projetos para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser

humano e do meio ambiente, através da promoção da assistência social às minorias

e excluídos, desenvolvimento econômico e combate à pobreza; a promoção gratuita

da educação e da saúde; a preservação, defesa e conservação do meio ambiente e a

promoção do desenvolvimento sustentável; a promoção de cursos profissionalizantes,

de  criação  de  estágios  e  colocação  dos  cidadãos  no  mercado  de  trabalho;  a

promoção da segurança alimentar  e nutricional;  a  promoção da ética,  da paz,  da
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cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.239/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Organização  do  Povo  Que  Luta,  com  sede  no

Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização do Povo Que Luta, com

sede no Município de Caratinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  Associação civil  de direito  privado, sem fins lucrativos, fundada em

27/5/91, a Organização do Povo Que Luta tem por finalidades: congregar órgãos e

pessoas interessadas em melhorar as condições sociais, econômicas e ambientais da

comunidade; reunir recursos disponíveis, materiais humanos e assistenciais através

da  união  e  do  esforço,  colocando-se  à  disposição  da  comunidade  para  executar

programas  de  desenvolvimento;  trabalhar  pelo  desenvolvimento  da  agricultura

familiar, pela preservação ambiental e pela melhoria do nível de vida e do bem-estar

da população de sua área de atuação; prestigiar, estimular e ajudar as iniciativas que

beneficiem a comunidade local; trabalhar para a valorização do patrimônio histórico e

cultura local e servir de ligação entre a comunidade rural e a urbana, aumentando o

intercâmbio de sua população.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.240/2011

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento da Cachoeira Alta e

Proteção da Nascente do Rio Pomba, com sede no Município de Santa Bárbara do

Tugúrio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento da

Cachoeira Alta e Proteção da Nascente do Rio Pomba, com sede no Município de

Santa Bárbara do Tugúrio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  Associação civil  de direito  privado, sem fins lucrativos, fundada em

1º/8/2009, tem por finalidade promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e

difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e

dos povos; desenvolver ações que visam à união dos associados na aquisição, na

venda  e  no  beneficiamento  de  suas  produções,  como  também  na  aquisição  de

matérias-primas, visando sempre à redução de custos ao consumidor;  estimular o

aperfeiçoamento e o cumprimento de legislação que instrumentalize a consecução

dos objetivos;  promover  projetos  e ações que visem à preservação,  bem como à

recuperação de áreas degradadas no meio ambiente, promover o desenvolvimento

econômico e social sustentável e o combate à pobreza, bem como a identidade física,

social e cultural de agrupamentos com recursos próprios ou advindos de convênios

ou  outras  formas  jurídicas  possíveis;  estimular  a  parceria,  o  diálogo  local  e  a

solidariedade  entre  os  diferentes  segmentos  sociais,  participando,  junto  a  outras

entidades, de atividades que visem a interesses comuns.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.241/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  e do Produtor  Rural  das

Comunidades de Chácara, Capote e Jacu, com sede no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor

Rural  das  Comunidades  de Chácara,  Capote  e  Jacu,  com sede  no  Município  de

Carandaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  Entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em

13/12/2006,  a  Associação  Comunitária  e  do  Produtor  Rural  das  Comunidades  de

Chácara, Capote e Jacu tem por finalidades: prestar quaisquer serviços que possam

contribuir  para  melhorar  as  condições  de  vida  de  seus  associados;  melhorar  o

convívio entre a classe, através da integração de seus associados; proporcionar aos

seus associados e seus dependentes saúde, atividades econômicas, educacionais,

culturais,  desportivas e sociais;  garantir  recreação, serviços públicos e assistência

social, agrícola e patrimonial a seus associados; melhorar as condições de vida das

famílias  dos  produtores  rurais;  assistir  as  famílias  dos  produtores  rurais  das

comunidades de Chácara, Capote e Jacu em suas atividades; firmar convênios com

associações congêneres, autarquias federais, estaduais, municipais e outras; servir

de ligação entre o meio rural e urbano, facilitando o intercâmbio; desenvolver canais

de comercialização dos produtos e serviços de seus associados, através de feiras,

mercadão do produtor, inclusive no exterior; auxiliar na comercialização de produtos

de seus associados, emitindo, se for o caso, notas fiscais em nome destes; trabalhar

na defesa do meio ambiente como fonte de vida; prestigiar e estimular iniciativas que

beneficiem a comunidade.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei
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nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.242/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Agricultores Familiar do

Bairro Caolim, com sede no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  e

Agricultores Familiar do Bairro Caolim, com sede no Município de Carandaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  Associação civil  de direito  privado, sem fins lucrativos, fundada em

14/9/86, tem por finalidade promover geração de renda para pessoas da comunidade,

desenvolver atividades de cunho socializante e de qualificação profissional através de

oficinas para aprimorar a capacidade de trabalho e convivência, e promover ações,

através do esporte, lazer e cultura, que venham melhorar a qualidade de vida de seus

associados. Além disso, visa reivindicar da Prefeitura políticas públicas de educação,

saúde, infraestrutura e saneamento básico, proteger a família, a infância e a velhice,

promover a conscientização da comunidade na preservação do patrimônio histórico,

artístico e do meio ambiente, atuar junto ao poder público na regularização fundiária e

na oferta de moradia digna para a comunidade carente, promover a permanência do

homem do campo e a valorização da agricultura familiar, além de ações que facilitem

a comercialização dos produtos da agricultura familiar.

O processo objetivando à declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.261/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Alysson Paolinelli, engenheiro agrônomo, por sua

posse no cargo de Presidente Executivo da Associação Brasileira dos Produtores de

Milho - Abramilho. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.262/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Juremir  Machado  da  Silva,  escritor,  pelo

lançamento do livro "Vozes da legalidade - Política e imaginário na era do rádio". (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 1.263/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Walter Dias pelo lançamento do CD "Setembro". (-

À Comissão de Cultura.)

Nº  1.264/2011,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  de  Santa  Catarina  pedido  de  providências  para

averiguar o incidente ocorrido em 13/7/2011, no Município de Blumenau, com o Sr.

Alexandre Sena, ator, “designer” e DJ mineiro, que foi vítima de agressões físicas e

racismo por parte de policiais militares. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 1.265/2011, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Guidoval pelos 63 anos desse Município. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.266/2011, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Pedro  Firmo  Júnior  por  sua  brilhante  gestão  como

Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alvinópolis, vinculado

à 17ª Cia. da PMMG de João Monlevade, no período de 2005 a 2011. (- À Comissão

de Segurança Pública.)

Nº  1.267/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Rádio Educadora Jovem Pan de Uberlândia pelos 58 anos

de sua fundação.

Nº  1.268/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à "Revista Sagarana", publicação temática turístico-cultural,
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publicada  e  editada  no  Município  de  Belo  Horizonte,  pelo  importante  trabalho  de

divulgação  e  promoção  dos  atrativos  e  belezas  do  Estado  em  todo  o  País.  (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 1.269/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Ministério  Público  pedido  de  informações  sobre  o

andamento das investigações sobre a presença de pó de metal em pacotes de açúcar

comercializados em algumas cidades do Estado. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.270/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Presidência da República e ao Ministério  da Educação as notas

taquigráficas  da  11ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para aumentar a oferta de vagas nos ensinos técnico-profissionalizante

e superior  para os jovens do Município de Engenheiro Caldas.  (-  À Comissão de

Educação.)

Nº  1.271/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que ofereça

às crianças e aos adolescentes do Município de Engenheiro Caldas, ainda em 2011, o

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - Proerd.

Nº  1.272/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para efetuar o

policiamento na zona rural do Município de Engenheiro Caldas.

Nº  1.273/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao Comando-Geral  da  Polícia  Militar  as notas  taquigráficas  da  11ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para aumentar o

efetivo de policiais militares no Município de Engenheiro Caldas.

Nº  1.274/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Chefia  da  Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  11ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para aumentar o efetivo dos

policiais civis do Município de Engenheiro Caldas, em especial no que se refere a

Delegados e Escrivães.

Nº  1.275/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral  da Polícia Civil  as  notas  taquigráficas da 11ª
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Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  apurar

denúncias de irregularidades na conduta de alguns policiais civis do Município.

Nº  1.276/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com os produtores rurais José Alves Camargos e

Jair  Alves  Camargos,  do  Município  de  Ituiutaba,  pela  homenagem  que  lhes  foi

prestada pela Faemg por terem figurado entre os dez melhores produtores rurais do

Estado.

Nº  1.277/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

formulado  voto  de  congratulações  com  o  produtor  rural  Romildo  Fernandes  pelo

sucesso na produção de uva e banana no Município de Capinópolis.

Nº  1.278/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com o Presidente do Sindicato Rural de Ituiutaba,

Romes Gouveia Bastos, pela homenagem que lhe foi prestada pela Faemg durante a

entrega da Medalha do Mérito Rural.

Nº  1.279/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria  da Receita Estadual  pedido de providências  para a

concessão de regime especial para as cooperativas de leite, no âmbito da Associação

de Cooperativas de Leite do Sudoeste Mineiro - Minas Leite.

Nº  1.280/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria  de Direitos  Humanos da Presidência da  República  as

notas  taquigráficas  da  36ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para que promova entendimentos com o Ministério das Cidades visando

garantir o acesso dos moradores em situação de rua de Belo Horizonte ao Programa

Minha  Casa,  Minha  Vida,  bem  como  a  divulgação  desse  programa  para  essas

pessoas.

Nº  1.281/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos Humanos - CAO-DH -, à Coordenadoria da Inclusão e Mobilização Social

- Cimos - e à Coordenação da Promotoria de Justiça Metropolitana de Habitação e

Urbanismo as notas taquigráficas da 36ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e

pedido de providências quanto à precariedade da condição de vida dos moradores
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em situação de rua de Belo Horizonte e às denúncias de suposta violação de direitos

e de abuso de poder por parte da Guarda Municipal.

Nº  1.282/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura de Belo Horizonte as notas taquigráficas da 36ª Reunião

Extraordinária  dessa Comissão,  pedido  de  providências  com vistas  a  promover  o

entendimento com os Ministérios de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da

Saúde para implantar Centros de Referência de Assistência Social - Cras e Creas - e

Centros  de  Atenção  Psicossocial  Álcool  e  Drogas  -  Caps-AD  -  nas  nove

administrações regionais de Belo Horizonte e outros pedidos que menciona.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro

e outros e Jayro Lessa.

Comunicações

-  São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Alencar  da

Silveira Jr., Celinho do Sinttrocel, Mauri Torres, Tiago Ulisses (3) e Rômulo Veneroso.

Questão de Ordem

A Deputada Luzia Ferreira -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados e Sras.  Deputadas,

gostaria de fazer o registro do falecimento de D. Helena Greco, símbolo da luta pelos

direitos humanos não só em Belo Horizonte, mas em toda Minas Gerais. Fiz parte da

liderança estudantil  nos tempos difíceis da ditadura. A primeira vez que D. Helena

apareceu em  público  para  se  manifestar  foi  em 1977,  e  logo percebemos  o  seu

engajamento na luta democrática pelos direitos humanos. Na época, nós, estudantes,

realizamos  o  3º  Encontro  Nacional  dos  Estudantes,  que  serviria  para  discutir  a

reorganização  das  entidades  estudantis,  particularmente  da  UNE.  Em  1977,  Belo

Horizonte se transformou em praça de guerra, e mais de mil estudantes foram detidos

para interrogatório. As principais lideranças foram denunciadas e enquadradas na Lei

de Segurança Nacional, então vigente. A UFMG, pela primeira vez na sua história,

sofreu  invasão das forças  policiais  para  prender  os  300 estudantes  que estavam

desde o dia anterior no Diretório Acadêmico da Medicina. Foi de uma desproporção

tão  grande  essa  repressão  que  D.  Helena,  até  então  desconhecida  por  todos,

apareceu no dia seguinte, quando realizamos uma grande manifestação no câmpus

da saúde contra a ditadura, a repressão e o arbítrio. Aquela senhora, já com cara de
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avó,  apareceu  ali  para  manifestar  solidariedade  aos  estudantes  e  à  UFMG,  cuja

autonomia havia sido comprometida, e para dizer que não se calaria frente ao arbítrio,

à ditadura e à repressão. De lá para cá tivemos uma das vozes mais constantes

nessa luta contra o arbítrio e contra a violação de direitos. Ela foi pioneira. Mesmo

com a sua fragilidade física, ela era extremamente determinada nas suas convicções.

D. Helena tinha orgulho de dizer que não fazia concessões quando se tratava da

violação dos direitos e do arbítrio. Portanto, gostaria de fazer essa homenagem a D.

Helena, que faleceu na semana passada aos 95 anos. Porém, ela deixa para todos

nós esse legado, particularmente no tocante aos direitos humanos, à luta contra a

falta  de liberdade e contra o arbítrio,  com que,  de fato,  não podemos transigir.  A

democracia brasileira, os trabalhadores deste país e as mulheres - ela também era

uma feminista que lutava e se manifestava pelos direitos da mulher - têm D. Helena, e

havemos de ter sempre, como símbolo da luta, da resistência democrática. Ela foi a

primeira Presidente da Coordenadoria de Direitos  Humanos da Prefeitura de Belo

Horizonte, brigou e instalou a primeira Comissão Permanente de Direitos Humanos

da  Câmara  Municipal,  foi  Vereadora  por  dois  mandados,  símbolo  de  liderança  e

pioneira do PT. Era referência e símbolo para todos os democratas que sonham ter

um  Brasil  mais  inclusivo  e  com  mais  direitos.  Quero,  pois,  prestar  a  minha

homenagem  pessoal  e  da  nossa  bancada  a  uma  pessoa  com  quem  convivi  na

Câmara  Municipal,  na  Prefeitura  e  nos  movimentos  sociais.  Quero  solicitar,  Sr.

Presidente, 1 minuto de silêncio desta Casa em homenagem a D. Helena Greco.

Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - Atendendo a solicitação adequada e justa da Deputada Luzia

Ferreira,  a  Presidência  concede  1  minuto  de  silêncio  em  homenagem  à  grande

guerreira, mulher sonhadora, Helena Greco, que realmente deixou um belo legado

para todos nós.

- Procede-se à homenagem póstuma.

Questão de Ordem

O Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  solicitei  questão  de  ordem  para,

assim como a Deputada Luzia Ferreira, prestar homenagem à guerreira D. Helena

Greco. Também conheci D. Helena exatamente no período a que a Deputada Luzia
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Ferreira se referiu, quando fomos presos, 300 estudantes. Digo fomos porque estava

no DA de Medicina naquele fatídico dia em que tentávamos reconstruir a UNE. Era o

III  Encontro  Nacional  dos  Estudantes  -  III  ENE.  Fomos  presos,  cerca  de  300

estudantes, levados para a Gameleira, e D. Helena Greco, Deputado, foi quem nos

deu atenção e nos socorreu. Foi quando conheci a D. Helena, já guerreira naqueles

tempos. Já a chamávamos de D.  Helena,  até pela sua idade. Naquela época ela

lutava pela anistia,  o que nos trouxe muito conforto,  porque não sabíamos o que

aconteceria com os estudantes reprimidos e presos. Atiraram bombas, e saímos de lá

com  as  mãos  na  cabeça,  de  ônibus  até  a  Gameleira.  A  partir  dali  pudemos

compreender que a luta pela anistia tinha um valor muito maior do que imaginávamos

que tinha, pelas histórias contadas. E D. Helena já estava ali. Tive a honra de ter sido

Vereador  com  a  D.  Helena Greco,  em  seu  segundo  mandato.  Ela  foi  a  primeira

Vereadora do PT em Belo Horizonte. Aliás, não apenas isso, foi a primeira Vereadora

mulher que tivemos. Foi eleita em 1982 e exerceu o seu primeiro mandato durante

seis anos, até 1988. Depois tive a honra de, junto com Patrus Ananias, Fernando

Cabral, Tomás da Matta Machado, Pe. Lage e muitos outros - o Deputado João Leite

também era Vereador na ocasião, colega de D. Helena Greco. Ela teve também, na

Câmara  Municipal,  o  papel  muito  importante  de  orientar  os  Vereadores  que,  em

primeiro  mandato,  tinham  muitos  sonhos,  mas  pouca  experiência  política.  Ela  foi

fundamental  para  que  aprovássemos,  na  ocasião,  a  lei  orgânica  do  Município  e

fizéssemos projetos  que regulamentavam muitas  leis.  Saíamos de um período de

regime militar e éramos, portanto, novatos; fazíamos uma transição para o sistema

democrático. D. Helena foi fundamental também aí, como Vereadora. Foi uma grande

Vereadora,  unificadora  de  todas  as  ações  dos  demais  Vereadores,

independentemente  do  partido  político  a  que  pertenciam.  D.  Helena  era  uma

socialista radical - e assim defendeu seus ideais até o fim de seus dias -, no tocante a

ir  à  raiz  dos  problemas;  queria  dividir  renda,  fazer  justiça  social.  Foi

fundamentalmente uma batalhadora dos direitos humanos. Depois de Vereadora, foi

ela  quem  criou  a  Coordenadoria  de  Direitos  Humanos  da  Prefeitura  de  Belo

Horizonte,  uma inovação em  Prefeituras  e  também nos  Estados  pelo  País  afora,

porque, ao fundar essa coordenadoria, ela incluiu o tema dos direitos humanos não
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apenas como uma defesa do Parlamento, mas como política pública a ser ministrada

por Prefeitos e Governadores. Digo que D. Helena fez, certamente, história na anistia,

como primeira  Vereadora  do  PT e,  posteriormente,  na  área de direitos  humanos,

quando criou essa coordenadoria. Ela também nos deixou um legado, a Fundação D.

Helena Greco, que continua realizando toda uma luta em torno do tema dos direitos

humanos. Então, em nome do PT, de nossas Deputadas e de nossos Deputados, do

Bloco  Minas  sem Censura  e  creio  que dos  Vereadores  que  participaram com D.

Helena durante esses anos, faço aqui esta homenagem. À noite haverá a missa de

sétimo dia,  mais  uma homenagem que será feita  à D.  Helena,  e deixo o convite

estendido aos Deputados. Muito obrigado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o

que me traz a este Plenário é um apelo à Presidência da Casa para que agilize a

tramitação  de  algumas  matérias  de  autoria  deste  parlamentar.  A  primeira,  que

apresentamos antes do início do recesso parlamentar, é uma proposta de emenda à

Constituição, assinada por mim e por mais 28 parlamentares - portanto, somos 29

autores -,  que desvincula, de forma definitiva, o Detran da Polícia Civil,  medida já

realizada por  todos  os  Estados da Federação,  à exceção de três:  Minas,  Rio  de

Janeiro e Espírito Santo.

Eu e o  Deputado João Leite,  há  14  anos  apresentamos a  mesma proposta de

desvinculação. Não definimos o modelo da autarquia, talvez por causa disso esteja

havendo confusão na imprensa: estão dizendo que apresentamos uma proposta que

cria uma autarquia. Não é isso!  Entendo que esse modelo deve ser definido pelo

governo do Estado,  ou seja, o governo deve definir  se será um órgão autárquico

específico de execução do trânsito ou se será um órgão subordinado a secretaria.

A nossa proposta baseia-se simplesmente na separação, partindo do princípio de

que não podemos conviver com algumas situações, a exemplo das últimas denúncias

contra  o  Detran  relativas  a  problemas  com  arrecadação,  carro  zero-quilômetro,

concessionárias e locadoras de veículos. Foram denúncias tão violentas quanto a de

Formiga, onde o Detran estava envolvido em muitas falcatruas. É claro que apenas
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criar e desvincular não é garantia de probidade administrativa, mas todos os Estados

em que a Polícia Judiciária foi preservada ganharam a segurança pública e a defesa

social. No entanto, a polícia mineira continua atuando na área do trânsito. Há casos

de  irregularidades,  de  atos  ilícitos,  de  carros  furtados  e  outras  diversas

irregularidades. Na realidade, queremos que os policiais da Polícia Civil do Estado

que hoje cuidam do trânsito (20% ou 25% deles)  não continuem exercendo essa

atribuição  e  se  tornem  policiais  da  Polícia  Judiciária,  que  deve  se  ocupar  de

investigação, incluindo a investigação de crimes de trânsito. Em alguns Estados que

promoveram  recentemente  essa  autonomia,  como  o  Rio  Grande  do  Sul,  a

arrecadação triplicou. Queremos fazer um apelo para que seja votada com rapidez a

referida proposta de emenda à Constituição, de autoria de 29 Deputados, determina

que  o  Detran  seja  desvinculado  da  Polícia  Civil.  Essa  proposta  conduz  a  uma

transparência maior e é fundamental que seja votada com rapidez.

Em seguida,  concederei  apartes  aos companheiros.  Solicito  ao Presidente Dinis

Pinheiro  que nomeie  hoje  a comissão para  analisar  essa proposta  de  emenda à

Constituição, dando-se início à tramitação dela. O Rio de Janeiro e o Espírito Santo

não são boas companhias para nós. Tenho a certeza de que o Estado é sensível a

isso.

Outra  proposta,  Sr.  Presidente,  refere-se  ao  protesto  que  fiz  aqui,  no  final  do

semestre passado. Queremos que a nossa proposta de criação do programa estadual

de segurança para policiais militares, policiais civis, Agentes Penitenciários e Agentes

Socioeducativos seja aprovada. Já ouvi do relator, Deputado Delvito, a garantia de

emissão  do  parecer  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  O  primeiro  relator

indicado foi o Deputado Sebastião Costa, e agora é o Deputado Delvito. O projeto

tem nota técnica favorável do governo, e achamos fundamental a rápida tramitação

dele.

Hoje  apresentei  um  terceiro  projeto,  porque  existe  emenda  à  Constituição  do

Estado referente a direitos humanos que não foi regulamentada. O Deputado João

Leite apresentou com uma proposta para dar o nome do ex-Ouvidor de Polícia José

Resende  a  essa  medalha  especial.  Apresentei  a  proposta  de  criação  de  uma

comenda de direitos humanos, a Comenda Dona Helena Greco, e a protocolei hoje.
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Na  comenda,  cinco  entidades  serão  agraciadas  e  são  criadas  duas  medalhas

especiais.  Atendo,  assim,  ao  Deputado  João  Leite,  já  que uma medalha  especial

homenageará José Roberto Resende, e a todos os demais Deputados, visto que a

outra medalha homenageará João Batista de Oliveira,  nosso ex-colega Deputado;

porém,  a  comenda,  que  seria  o  guarda-chuva,  homenageará  Helena  Greco,  que

faleceu na semana passada. Hoje será realizada a missa de sétimo dia, às 20 horas,

na  Igreja  São  José.  Ela  faleceu com  95 anos,  completados  no dia  15  de  junho.

Proponho,  então,  a  criação  da  comenda  Helena  Greco,  com  duas  medalhas

especiais.  Dessa forma,  acredito  que atendemos  à Casa.  Não discuti  ainda essa

proposta com o Deputado João Leite, mas sei que ele admira tanto Dona Helena e

João Batista de Oliveira quanto José Roberto.

Tenho  aparteantes.  Primeiramente,  o  Deputado  Rogério  Correia  pediu-me  a

palavra. Em seguida, falará o Deputado Sebastião Costa. Cada um disporá de três

minutos. Depois a Deputada Liza Prado também vai se pronunciar. Ainda terei mais

meia hora, concedida pelo Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Durval Ângelo, peço a V. Exa.

permissão para afixar na tribuna o contracheque de uma professora.

O Deputado Durval Ângelo* - Com toda a liberdade. Será público em Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Agradeço a V. Exa., pois alguns já estão

dizendo  que  “o  Deputado  está  pregando  contracheque,  mas  o  Deputado  Durval

Ângelo está falando de outro assunto”.

O Deputado Durval Ângelo* - Autorizei.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Foi autorizado pelo Deputado, que sabe

o assunto de que trataremos.  O governo tem feito  uma propaganda na televisão

dizendo que paga o piso ao professor e à professora em Minas Gerais. Pedi que se

ampliasse o contracheque para que não haja dúvida de que o governo não paga o

piso salarial aos professores e às professoras de Minas Gerais.

Esse contracheque aí afixado, Deputado Durval Ângelo, é de uma professora, que

ministra  24  horas-aula  e  que  possui  formação  em  ensino  médio.  V.  Exa.  pode

observar que as aulas de cargo efetivo, que concernem ao vencimento básico, estão

exatamente no valor  que há muito citamos,  ou seja,  R$369,89.  A professora,  que
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recebeu esse valor  neste  mês,  enviou o  contracheque ao Sind-UTE.  Está aqui  o

nome completo da professora, que não devo mencionar. A professora Alzira remeteu

seu contracheque ao Sind-UTE. Esse é o vencimento básico.  Ela recebe também

gratificação  docente,  auxílio-transporte  e  vencimento  básico  proporcional,  porque

ministra  algumas  aulas  a  mais.  Tudo  somado,  o  valor  do  vencimento  bruto  é

R$1.014,70, com as gratificações, mas o piso é R$369,89.

Como V. Exa. sabe, o Superior Tribunal Federal estabelece o piso de R$1.112,00.

Não é pago o piso à professora, que optou pelo vencimento, um direito seu. Essa

professora, coitada, além de receber tão pouco, ainda sofreu o desconto de R$508,00

por causa da greve. Neste mês, ela receberá, em razão dos descontos, R$340,00.

Trago-lhes duas questões. Primeiro, fica claro que não se paga o piso. Não tenho

tempo para mostrar-lhes, mas possuo aqui o contracheque de uma professora de

nível superior, cujo piso salarial é R$547,00, muito longe dos R$1.200,00. Além disso,

o  Estado  resolveu  cortar  os  salários  das  professoras.  Constituímos,  no  final  do

semestre, uma comissão para tentar negociar com o governo o pagamento do piso e

outros assuntos do magistério.  Pediria ao Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro,

que nos ajudou muito à época, assim como ao Líder Luiz Humberto, que se retome o

diálogo  com  as  Secretarias  de  Educação  e  de  Administração.  Não  adianta  ficar

inviabilizando de um lado e de outro. A greve prossegue, a despeito de querermos ou

não. É um fato. Com o corte de pagamento, os alunos poderão até perder o ano

letivo.

O apelo que faço neste momento é por uma negociação. Não é verdade que o

Estado paga o piso salarial às professoras. O melhor seria que o governo do Estado

retirasse essa propaganda do ar e iniciasse um processo de negociação real com os

professores e professoras e com o Sind-UTE. O apelo que quero fazer ao Presidente

é no sentido de que novamente converse  com a  Secretária.  Nossa Comissão se

reuniu apenas uma vez, não é, Deputado Luiz Humberto Carneiro? Não se reuniu

mais. O sindicato resolveu manter a greve, e haverá uma assembleia amanhã. Nossa

comissão  desta  Assembleia  Legislativa  pode  ser  útil  para  a  retomada  das

negociações.  É  esse o  apelo.  Fiz  questão  de  fazer  com  que  esse  contracheque

chegasse ao conhecimento dos Deputados, para que ficasse provado que não há
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pagamento do piso pelo governo do Estado. Muito obrigado.

O Deputado Durval Ângelo* - Acho que é correto e que não conseguiremos nada

sem diálogo com os educadores. Eu mesmo sou professor do Estado há 30 anos. Já

pedi ao José Geraldo, nosso Secretário-Geral, que examinasse a questão da minha

opção.  Estou licenciado por mandato eletivo,  mas acho que é uma causa justa e

temos de apoiá-la.

Deputado Sebastião Costa, nosso companheiro de Divino, concedo-lhe aparte.

O  Deputado  Sebastião  Costa  (em  aparte)  -  Deputado  Durval  Ângelo,  quero

cumprimentar  V.  Exa.  por  seu  pronunciamento  inicial  e  fazer  um  esclarecimento.

Quanto ao projeto de autoria de V. Exa. que estava na Comissão de Justiça, ele foi

aprovado hoje, pela manhã, e já foi encaminhado às comissões seguintes. Falamos

sobre o assunto antes do final do semestre passado.

Quanto à fala do Deputado Rogério Correia, não farei comentário nenhum nesta

fase, porque não se relaciona com o assunto tratado por V. Exa. O meu aparte diz

respeito aos termos do pronunciamento do Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Agradeço-lhe essa informação. Hoje, durante toda a

manhã,  estive  no  Colegiado  das  Corregedorias,  representando  a  Assembleia

Legislativa, como sempre faço, e fiquei sabendo de duas boas novidades, Deputado

Sebastião  Costa.  Haverá  uma  resolução  do  Estado  sobre  local  de  crime,  para

preservá-lo de ação de policiais civis e militares e de transeuntes ou curiosos; além

disso, tomei conhecimento do relatório sobre o número de mortes de policiais em

Minas Gerais. Houve uma redução significativa do número de mortes de policiais em

serviço  em  2010:  somente  dois  policiais  militares  assassinados  em  serviço.  O

Deputado  Sargento  Rodrigues  deve  abordar  a  questão  de  que  seis  casos,

infelizmente, foram de suicídio, a maioria pelas condições do quartel. Mas houve 146

mortes em confronto com civis. A nossa média não está alta, mas a desproporção da

Polícia Civil foi preocupante. Não pude esperar até o final da reunião, mas também

não pude estar aqui pela manhã.

O  Deputado  Sebastião  Costa  nos  traz  a  boa  notícia:  o  projeto  já  passou  pela

Comissão de Justiça. Então, com toda a certeza, logo nossos policiais se sentirão

mais seguros. Agradeço à Comissão de Justiça.
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Deputada Liza Prado, concedo-lhe aparte, no último minuto que me resta.

A  Deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  Quero,  mais  uma  vez,  agradecer  ao

Deputado Durval Ângelo a oportunidade de cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento.

Concordo com V.  Exa.:  a Polícia Civil  precisa ser valorizada. Não é possível  que

tenhamos ainda uma Polícia Civil sem estrutura, sem espaço adequado de trabalho,

sem salário justo. Eu tinha apresentado um requerimento e fiquei contente em saber

da existência do seu projeto. É uma luta antiga, que realmente merece ser conduzida

com muita competência - e sei que o será -, para que os policiais deixem a questão

administrativa  dentro  dos  Detrans  e  realmente  atuem  naquilo  que  lhes  é  de

competência. Conversei com o Secretário, e o Governador está muito sensível a essa

mudança, assim como os Secretários. Então, creio que conseguiremos atingir esse

objetivo, Deputado João Leite, Deputado Durval Ângelo, demais Deputados, nós que

defendemos essa proposição, para que a Polícia Civil seja valorizada. A Polícia Civil

realmente é muito capaz, uma das que mais elucidam crimes no Brasil, mas ainda

não é valorizada como deveria. É um pequeno passo, mas sei que já muda muito,

Deputado Durval Ângelo. Então, vamos trabalhar com esse propósito.

O Deputado Durval Ângelo* - É muito importante. Peço ao Secretário-Geral que, em

vez  de  constar  29  autores,  conste  que  a  autoria  dessa  proposta  de  Emenda  à

Constituição é deste Deputado, Durval Ângelo, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e

da Deputada Liza Prado. Sabedor que sou que os dois colegas têm preocupações

com  esse  tema,  creio  que  me  ajudarão  muito  na  agilidade  de  tramitação  e  na

aprovação  da  proposta.  Gostaria  de  partilhar  essa  autoria  de  forma  sincera,  de

coração, com a Deputada Liza Prado e com o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Que

nós  três  somemos  esforços  pela  rápida  aprovação  da  proposta.  Obrigado,  Sr.

Presidente, pela paciência.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

saúdo a todos. Estamos aqui nos reencontrando hoje. Tenho a certeza de que muitos

trabalharam até mais do que verdadeiramente descansaram. Eu mesmo aproveitei

para  percorrer  o  Sul  de  Minas,  conversar  com  os  companheiros  e  visitá-los.



108
____________________________________________________________________________

Cumprimento V. Exa. nesse retorno, Sr. Presidente, e a todos os nossos colegas.

Quero começar falando sobre Bandeira do Sul novamente. Eu comentava, agora há

pouco, com a Deputada Liza Prado e o Deputado Carlin Moura que, depois de uma

luta  incansável  desta Casa,  finalmente a Cemig resolveu tomar  providências  com

relação à rede elétrica na cidade de Bandeira do Sul. No domingo passado, esse

Município foi sacudido por uma coisa boa, desta vez. Estavam nas ruas de Bandeira

do Sul 160 trabalhadores fazendo o que já devia ter sido feito: substituindo a fiação,

as  cruzetas,  começando  a  substituir  postes  estragados.  Alguns  ainda  não  foram

substituídos. Trouxeram um alento para a comunidade. Eu mesmo me cansei de dizer

que a rede elétrica da cidade precisava passar por manutenção. Foi o que começou a

ocorrer  no  domingo  passado.  Amanhã,  os  trabalhadores  estarão  na  cidade  de

Bandeira do Sul retomando os trabalhos e cuidando da iluminação da cidade. Recebi

diversos telefonemas de pessoas de Bandeira do Sul já um pouco mais animadas,

porque é difícil superar o grave acidente do dia 22 de fevereiro. Para recordarmos

aqui juntamente com os telespectadores da TV Assembleia, na noite do domingo que

antecedeu  o  Carnaval,  um  violento  distúrbio  na  rede  elétrica  sacudiu  a  cidade,

causando  a  morte  de  16  jovens.  Desde  esse  dia,  a  população  passou  a  viver

intranquila, angustiada, até com medo. Uma senhora me disse que a filha dela, só de

ver uma fumacinha, ficava apavorada, nervosa, praticamente em pânico.

A Cemig finalmente entendeu a necessidade de reformar a rede. Amanhã, o serviço

vai  continuar.  A energia  do  bem  lá  será  implantada  agora.  Televisores,  chuveiros

elétricos,  geladeiras,  aquecedores vão funcionar  direito.  Desta vez,  a  cidade está

tendo atenção especial da Cemig. Isso é muito importante, mas não basta. Estamos

vigilantes, queremos saber se tudo será feito corretamente.

Antes  de  conceder  aparte  à  Deputada  Liza  Prado,  devo  dizer  que  ainda

continuamos afirmando que as famílias têm de ser indenizadas. Um acidente daquela

proporção  não  pode  ficar  sem  responsáveis.  Continuo  afirmando  que,  além  de

consertar  a  rede  elétrica,  a  Cemig  também  deve  indenizar  as  famílias.  Concedo

aparte à Deputada Liza Prado.

A Deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  Quero  cumprimentar  V.  Exa.,  Deputado

Pompílio, e dizer que estamos de parabéns, juntamente com a população da cidade.
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A luta foi  árdua.  Para conseguirmos que funcionários cuidassem da rede, tivemos

muito trabalho. Incansavelmente, V. Exa. defendeu a população de Bandeira do Sul.

Em audiência pública, tive oportunidade de ver o sofrimento das famílias e perceber

a importância da prevenção de acidentes na rede elétrica. Houve avanços, mas não

são  suficientes.  É  preciso  que  realmente  sejam  evitados  acidentes  daquela

proporção. Ainda existem redes piores no Estado. Tantas vidas foram perdidas em

Bandeira do Sul, cidade que está enlutada e atemorizada até hoje!

Deputado Pompílio, temos de continuar firmes. Foi um avanço o que conseguimos.

Esta  Assembleia  escuta  o povo e  consegue produzir  ações  concretas.  Parabéns!

Conte  sempre  comigo  na  luta  em  defesa  dos  consumidores  e  dos  cidadãos

injustiçados.

Quero fazer um alerta: além de cuidarmos da prevenção de acidentes em toda a

rede elétrica, temos de evitar a terceirização do serviço de manutenção e preparar

melhor os técnicos. Aliás, um funcionário que trabalhava com instalação de “outdoor”

sofreu acidente grave e faleceu recentemente. Às vezes, eles não fazem os cursos

necessários. As empresas terceirizadas não estão preparadas.

No Rio de Janeiro, bueiros explodiram. Na Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitei uma lista das redes subterrâneas, os cuidados que a Cemig tem tido com a

prevenção e a manutenção delas. Estamos atentos para defender o consumidor. A

luta  foi  grande.  Temos  orgulho  por  a  Cemig  ser  uma empresa nossa,  apesar  de

grande parte dos recursos ser de acionistas estrangeiros. Mas a empresa é nosso

patrimônio e deve realmente fazer um trabalho em benefício do povo. Parabéns!

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. por abordar

esse assunto e pelo trabalho que desenvolve nesta Casa. V. Exa. vem brilhando, com

toda  a  experiência  que  tem  como  Prefeito,  mostrando  ao  seu  eleitorado  o  que

realmente veio fazer aqui:  trabalhar,  defender os interesses da população mineira.

Portanto, parabenizo-o mais uma vez por seu pronunciamento.

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo ao Deputado Rogério Correia e à

Bancada do PT. Temos hoje a TV Assembleia, criada por mim há 16 anos. Ela tem de

preservar  a  imagem.  Temos  de  mostrar  as  nossas  ideias,  mas  ao  mostrar  aos

telespectadores, da tribuna da Assembleia, um contracheque ou qualquer bóton de
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campanha, somos interpretados pelo Ministério Público como se fizéssemos uso de

imagem. Não devemos fazer isso. Várias vezes houve problemas com Deputados,

por exemplo, quando subiram à tribuna e exibiram jornais ou algum cartaz. Isso não

dá garantia à palavra. Se procedermos assim, enquanto as câmaras estão filmando,

em pouco tempo, o nosso canal legislativo, que mostra esta Casa a todo o Estado,

estará fora do ar. Se quisermos fechar a TV Assembleia, devemos agir dessa maneira

ou, então, subirmos neste Plenário com o número do Deputado. Na época da eleição,

meu número era 12.212. Não podemos fazer isso. Faço um apelo ao companheiro

Rogério Correia, Líder da bancada de oposição, pois não podemos usar a emissora,

que transmite para todo o Estado, com esse objetivo. É um alerta que faço.

Parabenizo V.  Exa. pelo pronunciamento.  Vamos preservar  a nossa emissora,  a

emissora dos mineiros, a TV Assembleia, que hoje mostra o que ocorre nesta Casa,

mas não pode ser usada para divulgar anúncios fixados na tribuna. Obrigado.

O  Deputado  Carlin  Moura  (em  aparte)*  -  Ilustre  Deputado  Pompílio  Canavez,

primeiramente, antes de mencionar o assunto de que V. Exa. está tratando, que é

muito importante e que diz respeito às obras em Bandeira do Sul, quero fazer um

registro. A imagem que está sendo exposta é de domínio público, uma discussão

pública desta Casa: o sistema remuneratório dos professores da rede estadual de

ensino. Esta é uma imagem pública e, inclusive, compete a nós, Deputados, discutir

esse assunto.

Deputado  Pompílio  Canavez,  o  grande  tema  que  esta  Casa  enfrentará,  neste

segundo semestre, é justamente a remuneração dos servidores públicos e, nesse

contexto,  a  dos  professores.  O  que  o  contracheque  mostra  é  que,  no  sistema

remuneratório anterior ao subsídio, o vencimento básico do professor não reflete a

observância da lei federal, pois o vencimento básico é de R$369,00. Contando as

outras  parcelas  da  remuneração,  o  professor  terá  uma remuneração  superior.  O

Supremo já decidiu que piso nacional dos professores é vencimento básico, e não

remuneração.  Portanto,  este  cartaz  que  está  exposto  serve  para  subsidiar  esse

importante debate nesta Casa.

No entanto, Deputado Pompílio Canavez, meu aparte é para dizer que fico muito

feliz com a notícia alvissareira que V. Exa. traz neste primeiro dia de trabalho: o início
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das obras para substituir a rede elétrica em Bandeira do Sul. Estivemos juntos com V.

Exa., a Deputada Liza Prado e o Deputado Carlos Mosconi na audiência pública que

a Comissão de Assuntos Municipais realizou nesse Município, tão bem presidida por

V. Exa. Fizemos uma audiência pública comovente, num momento em que as famílias

ainda  estavam  abaladas  pela  tragédia.  É  bom  percebermos,  Deputado  Pompílio

Canavez,  que  a nossa empresa Cemig,  empresa que  é  patrimônio  dos mineiros,

empresa pública de Minas Gerais, cumpre sua função social. Ao fazer a substituição

da rede elétrica da cidade de Bandeira de Sul, garantirá maior segurança à população

e aos moradores e evitará tragédias e acidentes graves como o ocorrido no Carnaval

deste ano, que vitimou 16 jovens, que perderam a vida em função de uma falha no

sistema de proteção da rede elétrica. Acho que a Cemig cumpre, sim, o seu papel

social.  Nesse caso, devemos parabenizar a referida empresa, pois está fazendo a

obra de troca da rede elétrica. Devemos parabenizá-la, pois é isso que queríamos e

cobrávamos, e ficamos muito satisfeitos. Ainda é preciso acompanhar a situação das

famílias que perderam seus filhos ainda jovens, ou seja, dar continuidade ao projeto

que V. Exa. apresentou, propondo o pagamento de indenização às referidas famílias.

Ainda há muito que fazer, mas pelo que está sendo feito a empresa está de parabéns.

Parabenizo V. Exa. e a empresa Cemig pela atitude.

Gostaria  de  dizer  à  população  de  Bandeira  do  Sul  que  sempre  encontrará,  no

Plenário desta Casa, o respaldo, a solidariedade e a compreensão deste Deputado. O

Deputado Pompílio Canavez está de parabéns, pois volta aos trabalhos com notícias

tão boas, tão alvissareiras como esta.

O Deputado Pompílio Canavez* - Obrigado, Deputado Carlin Moura.

Sr.  Presidente,  no  minuto  que  me  resta,  quero  aqui  também  render  uma

homenagem à D. Helena Greco. Quando fui sindicalista, Presidente do Sindicato dos

Bancários de Belo Horizonte, na década de 90, um tesoureiro do Banco do Brasil, da

agência de Betim,  Sr.  Sidney Canguçu,  foi  barbaramente torturado.  Na época,  foi

suspeito de ter cometido roubo, desvio de dinheiro da agência, porém mais tarde sua

inocência ficou comprovada. D. Helena e eu, juntos, conseguimos provar a tortura

realizada e  levar  aos  tribunais  os  policiais  que agiram daquela maneira.  Portanto

quero  aqui  render  minhas  homenagens  à  D.  Helena  Greco.  Muito  obrigado,  Sr.
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Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  Deputado  José  Henrique,  Sras.

Deputadas,  Srs.  Deputados,  fiz  um  aparte  ao  Deputado  Durval  Ângelo  para

apresentar aqui, mais uma vez, a questão relativa ao sistema educacional em Minas

Gerais. Não vou dizer que seja em relação à greve dos professores, porque essa

greve já ultrapassou os limites apenas das questões salariais dos professores hoje e

passou a ser um problema de Minas como um todo. Embora o Governador do Estado

não  tenha  consciência  disso,  nós,  Deputados  e  Deputadas,  e  creio  que  o  povo

mineiro, de maneira geral, estamos realmente preocupados como o que vai acontecer

com o ano letivo a partir de agora. Os professores mantiveram a greve. Aliás, amanhã

haverá,  no  pátio  da  Assembleia  Legislativa,  uma assembleia,  em que deliberarão

sobre  a  continuidade  da  greve.  Durante  todo  o  período  de  recesso,  não  houve

avanços no processo de negociação.

Quero, Deputado Pompílio Canavez, prestar contas sobre os trabalhos da comissão

de que participei, junto a outros Deputados desta Casa, do bloco do governo, em

busca de uma negociação durante o período de recesso, com a finalidade de se

chegar  ao  mês  de agosto  com uma notícia  boa  em  relação  às  negociações,  ao

pagamento do piso salarial, para que a greve terminasse, os professores voltassem

ao trabalho, e os alunos tivessem os dias letivos computados novamente. Ocorre que,

na reunião que tivemos, a única, com as Secretárias Renata Vilhena e Ana Lúcia

Gazzola, as negociações não caminharam. O governo colocou como condição que a

greve fosse interrompida. Não houve acordo com o sindicato, e não existiram mais

reuniões de negociação. O fato é que o governo decretou o corte de pagamento, e os

professores  receberam  agora  os  contracheques  sem  o  recebimento  dos  dias  de

paralisação. Isso significa que os professores não têm mais obrigação de repor as

aulas,  significa  que  os  210  dias  letivos  obrigatórios  para  se  fechar  o  ano  letivo

também estão condenados, ou seja, pode-se terminar este ano sem que os alunos

tenham condições de serem aprovados se não houver reposição dessas aulas. E é

evidente que os professores não irão repor as aulas se não receberem pelas aulas
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que foram cortadas. Então, vivemos um imbróglio no sistema educacional. Já existem

problemas na educação, que são sérios. Abro aqui parênteses, para dizer que apenas

o Governador  Anastasia,  o  governo Anastasia,  não vê esses problemas;  continua

fazendo propaganda na televisão como se a  educação em Minas Gerais  fosse a

oitava maravilha do mundo. Mas não é: os problemas são muitos e o governo deveria

estar preocupado em resolvê-los.

O fato é que os professores receberam o contracheque com desconto. Deputado

Carlin Moura, V. Exa. deve ter visto a propaganda do governo na televisão dizer que

ele paga o piso aos professores. Foi por isso que fiz este cartaz, que é esclarecedor e

demonstra  a  verdade.  Não  se  trata  de  promoção  pessoal  de  ninguém.  O  cartaz

apenas demonstra a real situação do professor no Estado de Minas Gerais. (- Exibe

cartaz.)

Este cartaz que pode ser visto abaixo na tribuna é exatamente o contracheque de

uma professora chamada Alzira. Ela recebe como vencimento básico, ou seja, piso

salarial, o valor de R$369,89. Ela recebeu esse valor neste mês. Então, Deputado

José Henrique, pode passar uma borracha na propaganda do governo do Estado que

diz  que  ele  paga  o  piso  aos  professores,  pois  a  propaganda  não  condiz  com  a

verdade. Esse contracheque é de agora, e o piso é de R$369,89. O que vem depois

são vantagens pessoais que não estão incluídas no piso aprovado e regulamentado

pelo Supremo. Sobre esse piso não incidem as vantagens, pois ele é o vencimento-

base. Assim foi estabelecido pelo Supremo. Portanto, a propaganda que está sendo

veiculada não é verdadeira. A verdade é que uma professora de 1ª a 4 séries, que

tem  o  ensino  médio  como  formação,  possui  o  vencimento  de  R$369,89.  Essa

professora tem algumas gratificações, mas a coitada teve os dias cortados, o que fez

com que lhe restassem R$340,00 para passar este mês.

Peço  ao  Prof.  Anastasia  que,  pelo  menos,  tenha  dó  das  nossas  professoras.

Imagine, Deputado José Henrique, com o corte do salário, serão R$340,00 para essa

professora passar o mês. Essa é uma das milhares de professoras que estão em

greve.

Trouxe outro contracheque que mostra o salário das professoras que têm formação

de nível superior. Neste caso, a professora já possui pós-graduação, e o seu piso
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salarial  é  de  R$493,10.  Portanto  não  é  verdade  que  se  está  pagando  um  piso

superior  a  R$1.200,00.  Repito:  o  piso  é  o  vencimento-base,  assim  estabeleceu o

Supremo. Então, Prof. Anastasia, a propaganda veiculada não condiz com a verdade.

O piso não está sendo pago aos professores.

Em  nome  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  marquei  uma  reunião  amanhã  no

Ministério  Público  com  a  Promotora  responsável  pela  educação.  Vamos  ter  uma

promotoria  em  defesa  da  educação.  Finalmente  houve  uma  boa  medida.  Quero

parabenizar o Ministério Público por essa ação. A Promotora nos receberá e vamos

levar,  em nome do bloco, um pedido para que essa propaganda do governo seja

retirada do ar, pelos motivos aqui expostos e pelo contracheque da professora, cuja

formação  é  de  nível  superior,  o  qual  demonstra  o  não  pagamento  do  piso.  A

propaganda  não  diz  a  verdade.  Ela  desinforma  a  população.  A propaganda  na

televisão  tem  o  sentido  de  informação,  de  prestar  esclarecimentos  à  população.

Nesse  caso,  a  propaganda  está  servindo  para  jogar  alunos  contra  professores

dizendo que se paga um piso enquanto os professores estão em greve contra esse

piso. Eu precisava dizer isso na TV Assembleia, porque o espaço que temos para

falar  é  muito  pequeno.  Infelizmente  o  governo  gasta  rios  de  dinheiro  com  essa

propaganda, que não é verdadeira, como já demonstrei. Está tudo aqui para quem

quiser  ver,  inclusive  os  contracheques.  Aliás,  são  milhares  deles.  Aproveito  para

agradecer a Beatriz Cerqueira e toda a direção do Sind-UTE que nos enviou esse

contracheque para demonstrar que o governo não está cumprindo o piso.

Amanhã vamos, em nome do bloco, pedir que, em primeiro lugar, o governo retire

essa propaganda do ar e, em segundo lugar, que pague o piso. Ora, isso é lei. O

Supremo foi claro. Repito: piso é vencimento base. Piso não é para considerar os

quinquênios, biênios e gratificações pessoais. Piso é o que se recebe de vencimento

base, é o salário inicial de carreira.

Este não pode ser inferior a R$1.200,00 para uma jornada de, no máximo, 40 horas,

embora a jornada possa ser menor - como em Minas, que é de 24 horas. Portanto, o

governo não tem cumprido a obrigação de pagar o piso, mas faz uma propaganda em

que usa dinheiro público para desinformar, para jogar pais de alunos e alunos contra

os professores, como se estes fossem mentirosos e o sindicato fosse irresponsável,
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como se os professores ganhassem muito bem e estivessem de pirraça política.

Aliás, Deputados Celinho do Sinttrocel e Pompílio Canavez, sindicalistas, ouvimos

agora uma coisa que há muito não escutávamos. Em 1979, fiz parte do comando de

greve  da  primeira  greve  realizada  aqui  pelos  professores  e  escutava  então  da

ditadura militar que a greve dos professores era política. Já àquela época eu ficava

encabulado,  pois  o  que  não  é  um ato  político?  Pagar  mal  ou  bem  ao professor

também é uma opção política. Mas a ditadura ressaltava todo o tempo que aquela era

uma greve política. Agora, mais de 30 anos depois, ouvimos o governo do Estado

dizer, pela televisão, que o Sind-UTE está fazendo uma greve política. Lembrei-me da

época do Francelino Pereira e do Gen. Figueiredo, quando acusavam as greves e os

movimentos estudantis de serem políticos.  É óbvio que são movimentos políticos,

Prof. Anastasia, e V. Exa., um democrata, sabe disso. Mas vir agora denunciar que o

sindicato está fazendo greve política? Estão fazendo greve pelo piso. É evidente que

ela tem conotação política, porque todo ato da nossa vida tem conotação política.

Mas  o  governo  não  reconhece  sequer  que  não  negocia  porque,  em  seu

entendimento, a greve tem conotação política.

Ora, ao mesmo tempo o PSDB anunciou por esses dias que vai sindicalizar vários

sindicalistas da Força Sindical, como viu o Deputado Celinho do Sinttrocel. E aí? É

um ato político, mas o governo do Estado está ajudando nisso - como eu disse outro

dia, até liberou para a Força Sindical recursos financeiros de mais de R$2.000.000,00

para a realização de convênios. Este, sim, é um ato político que deve ser investigado

- temos de ver se isso não é para recrutar ou cooptar pessoas. Essa é outra história.

Fato é que o PSDB quer ter sindicalizados, mas as pessoas que vão se sindicalizar a

ele não estão fazendo o ato político de sindicalização? Se fizerem greve, ela terá de

ser desconsiderada por ser uma greve política? É claro que ainda estamos por ver

um sindicalista do PSDB fazer greve, mas essa é uma hipótese - a possibilidade

existe. E não negociaríamos por ser uma greve política? Tenha dó. Isso é tão antigo e

arcaico  que  realmente  nos  deixa  abismados.  Mas  amanhã  vamos  ao  Ministério

Público, e quero convidar os Deputados a nos acompanharem.

Minha intenção hoje, Presidente, é fundamentalmente fazer um apelo ao governo

para que negocie: interrompa essa propaganda, negocie com o sindicato e comece a
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entender  o  estabelecimento  do  piso.  Está  comprovado  que  os  professores  não

recebem  o  piso.  Perguntei  à  Secretária  Renata  Vilhena,  quando  esteve  na

Assembleia, se ela sabia o número de professores que tinham optado pelo regime

antigo.  Ela  não  falou  o  número  exato,  mas  disse  que  era  expressivo.  Hoje  se

especula que esse número expressivo, que não foi especificado pela Secretária, está

em torno de 85 mil trabalhadores da educação. Isso significa que pelo menos 85 mil

trabalhadores da educação não recebem o piso, porque optaram pelo regime antigo.

Então, o Estado não está pagando o piso. O governo vai ter de reconhecer isso; vai

ter de se adequar e pagar o piso. Então, a negociação terá de ocorrer, e não adianta

a Secretária querer fazer essa negociação, como tentou fazer na greve passada, com

outros atores que não o sindicato, que representa a categoria. É preciso reconhecer o

sindicato e negociar com ele. Portanto, o apelo que faço hoje é pela negociação.

Por fim, Presidente, vi outro dia um balanço feito pelo jornal “O Tempo” sobre as

obras do PAC em Belo Horizonte. Foi uma notícia benfeita, em que o jornal diz que as

obras  estão  atrasadas.  Mas  eu  não  sabia  -  como  não  deve  saber  o  Deputado

Gustavo Valadares, sempre atento às  questões de Belo  Horizonte -  que algumas

dessas obras eram do PAC; para mim, eram da Prefeitura ou do governo do Estado.

Foi até bom o jornal ter dito que elas estão atrasadas ao menos para que o povo de

Belo Horizonte saiba que são obras do PAC. Nas Avenidas Pedro II e Carlos Luz, está

previsto um custo de R$233.500.000,00. São obras do PAC que estão com 14 meses

de atraso. Não sabia que tinha dinheiro do governo federal nessas obras. Segundo os

dados  deste  jornal,  na  Av.  Cristiano  Machado,  o  custo  é  de  R$52.600.000,00,  e

também  é  obra  do  PAC.  As  Av.  Antônio  Carlos  e  Pedro  I,  com  um  custo  de

R$588.200.000,00,  estão com 10 meses de atraso e também são obras do PAC.

Achava que as obras no Bulevar  Arrudas e na Av.  Tereza Cristina eram todas do

governo do Estado.  No  entanto,  com o  custo  de  R$221.100.000,00,  também são

obras do PAC e estão com dois meses de atraso. A expansão da Central de Controle

de Trânsito tem o custo de R$31.600.000,00. Via 210, que liga a Via do Minério à

Tereza Cristina, com um custo de R$106.200.000,00, também é uma obra do PAC. A

Área Central  de Belo Horizonte tem um custo  de R$57.900.000,00.  Achei  que os

recursos  eram  só  de  Belo  Horizonte.  Percebe-se  que  o  Prefeito  não  põe  uma
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plaquinha  sequer  do  governo  federal.  Via  710,  que  liga  as  Avenidas  Andradas  a

Cristiano Machado, tem um custo de R$174.900.000,00. Sendo assim, essas obras

devem ter recursos do governo do Estado e da Prefeitura de Belo Horizonte, mas

pudemos observar  que mais  de  R$1.000.000.000,00 de recursos são do governo

federal  também.  Confesso  que  não  sabia  que  essas  obras  tinham  recursos  do

governo federal. Sr. Presidente, gostaria de fazer essa ressalva para que o povo de

Belo Horizonte tomasse conhecimento e pedisse ao Prefeito e ao Governador que

estabelecessem as obras que têm parceria, para que soubéssemos ou até mesmo

reclamássemos o atraso de tais obras com os responsáveis. Afinal, achei que esses

atrasos fossem todos de responsabilidade apenas de Belo Horizonte, mas, pelo visto,

também é de responsabilidade do governo federal, como é também o recurso.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, só para

lhe ajudar, gostaria de dizer que V. Exa. pode ter certeza de que todas as obras em

atraso são do governo federal. Já o que está em dia é do governo do Estado e da

Prefeitura de Belo Horizonte. Assim, V. Exa. rapidamente poderá saber o que é do

governo federal e o que é nosso. Isso tudo está incluído no pacto da mobilidade para

a  Copa  de  2014,  compromisso  assumido  pelo  Lula,  ainda  quando  Presidente,  e

reafirmado pela Presidenta Dilma. V. Exa. nem precisa ler o jornal. Para ficar mais

fácil, basta saber o seguinte: tudo que está atrasado é do governo federal. O que está

em dia é do governo do Estado e da Prefeitura de Belo Horizonte. Apenas gostaria de

facilitar o trabalho de V. Exa.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Brincadeiras  a  parte,  fica  aqui  estabelecido,

Deputado Gustavo Valadares, que são obras do governo federal. Seria bom que o

governo do Estado nos dissesse isso. Alguém sabia que o Bulevar Arrudas era obra

do governo federal?  Pelo  visto,  ninguém sabia.  Todos achavam que era  obra do

governo do Estado. Na verdade, é obra do governo federal o Bulevar Arrudas. E a

obra da trincheira da Av. Antônio Carlos, alguém sabia? Todas as obras podem estar

atrasadas, mas é importante frisar que são obras do governo federal. Não consegui

ver nenhuma obra que não tenha recursos do governo federal. Isso foi o que pude

deduzir depois de verificar as obras que existem em Belo Horizonte. Não conheço

nenhuma  outra  obra  além  dessas.  Portanto,  obras  atrasadas,  governo  federal;
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nenhuma  obra,  governo  do  Estado  e  governo  da  Prefeitura,  embora  gostem  de

colocar lá o carimbo deles. Sr. Presidente, agradeço a sua tolerância. Espero que V.

Exa. também possa nos ajudar a reabrir essa negociação entre professores, sindicato

e governo, para que os nossos alunos não percam o ano letivo.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, também queremos, nesse retorno ao

trabalho parlamentar, no segundo semestre, a compreensão e a dimensão de que a

principal  tarefa e esforço a que esta Casa deve se ater é ao que diz respeito às

campanhas  salariais  dos  servidores  públicos  e,  de  forma  muito  especial,  essa

tendência relativa ao piso salarial dos professores, que o nosso Líder Rogério Correia

mencionou muito bem nesta tribuna. Como o tempo que me foi concedido é curto,

não vai dar para adentrar muito nesse tema, mas em outras oportunidades o faremos.

Sr. Presidente, é muito interessante que, neste dia 2 de agosto, com o retorno ao

trabalho,  estejamos  acompanhando  de  forma  muito  apreensiva  o  noticiário

internacional sobre a dívida pública americana. Trata-se de um grande problema que

os Estados Unidos da América estão enfrentando do ponto de vista de equacionar

sua  dívida  pública,  que  alcançou  um  patamar  de  R$14.000.000.000.000,00.  Os

Estados Unidos têm uma relação dívida-PIB de 100%.

O que isso significa? Significa que os Estados Unidos devem tudo o que produzem

em  seu  território.  Então,  hoje,  em  virtude  do  acordo  celebrado  pelo  Congresso

americano entre democratas e republicanos, apresentaram um paliativo para a dívida

pública americana, que não é a solução. Estão empurrando o problema com a barriga

e de uma forma muito preocupante. Pretendem aumentar o nível de endividamento

dos  Estados  Unidos.  Em  contrapartida,  o  que  propõem?  Propõem  cortes  nos

investimentos públicos,  nos investimentos sociais,  na folha  salarial  dos servidores

públicos. O que precisa mesmo ser cortado - a máquina de guerra estadunidense -

ninguém tem coragem de mexer, e os investimentos nela são preservados. O acordo

também não previu o aumento da tributação dos mais ricos, dos mais poderosos. Isso

vai  dando  exemplo  para  nós.  Os  Estados  Unidos  sempre  foram  referência  de

economia,  mas  hoje  ocorre  justamente  o  contrário:  transformaram-se  em  país
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endividado, em um buraco negro com a sua economia.

Por  que  estou  falando  sobre  o  problema  dos  Estados  Unidos?  Porque  fiquei

satisfeito hoje, Sr. Presidente, ao abrir o grande jornal dos mineiros, o “Estado de

Minas”. Pensei que a manchete de capa fosse sobre a dívida dos Estados Unidos.

Confesso que fiquei satisfeito pela brilhante reportagem que o ”Estado de Minas” fez

sobre a dívida pública do Estado de Minas Gerais. Esse é um tema sobre o qual não

temos  dimensão.  A reportagem  do  jornal  veio  com  o  título  “Dívida  com  a  União

acende sinal vermelho nas contas do governo de Minas”. Esse não é um problema,

Sr. Presidente, do Governador nem do PSDB, é de todos nós, mineiros. Essa é a

grande  preocupação.  O  jornal  faz  um  apanhado  muito  interessante,  didático,

pedagógico,  demonstrando  que  a  dívida  pública  mineira  atingiu  o  patamar  de

R$57.000.000.000,00 e como ela foi negociada. Em 1998 negociamos a nossa dívida,

por um prazo de 30 anos, com as condições macroeconômicas da época, período de

inflação alta,  das taxas de juros elevadíssimas. A nossa dívida foi negociada com

patamares  exorbitantes.  E  hoje insistem em  manter  esse patamar.  Ao fazer  essa

reportagem, o “Estado de Minas” mostra que precisamos rediscutir a dívida pública de

Minas Gerais. Esse não é um problema apenas do Estado de Minas, é dos Estados

brasileiros. Então, por iniciativa do ilustre Deputado Adelmo Carneiro Leão e diversos

outros Deputados desta Casa, entre eles eu, formaremos uma frente parlamentar a

favor  da  renegociação  da  dívida  pública  mineira.  Essa  frente  parlamentar  será

lançada em 16 de agosto, às 10 horas da manhã, no Salão Nobre da Assembleia

Legislativa, onde teremos oportunidade de ouvir especialistas falarem sobre o tema,

para compreendermos essa questão. Gastamos quase R$4.000.000.000,00 com os

serviços da dívida pública mineira, e é óbvio que faltará dinheiro para investir  no

professor,  para pagar  os seus salários, para agilizar  as  obras do Proacesso e do

Caminhos de Minas. Então, essa é uma questão de interesse público, de interesse do

Estado.

O “Estado de Minas” diz: “Ao persistir o atual indexador da dívida dos Estados com

a União, a partir  de 2028” - quando vencerão os 30 anos - “Minas Gerais terá de

comprometer algo próximo a 40% de sua receita líquida real para cumprir o contrato e

quitar o resíduo de seu débito até 2038”. Ainda assim, ficará com um débito que o
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Estado levará mais 10 anos para pagar, estendendo esse sofrimento até 2038. “A alta

carga de serviço da dívida, que, entre 1998, quando foi negociada, e dezembro de

2010,  acumula  encargos  de  684%,  faz  com  que  o  saldo  devedor  original  de

R$14.800.000.000,00  tenha  alcançado  em  junho  de  2011  a  cifra  de

R$57.014.000.000,00,  apesar  de,  no  período,  o  Estado  já  ter  pago  cerca  de

R$19.000.000.000,00”. O jornal segue dizendo que o problema não é exclusivo de

Minas e mobiliza Secretários de Fazenda de todos os Estados, que precisam lidar

com as projeções da explosão do saldo dos déficits até o final dos 30 anos dessa

negociação.  Então,  é  um problema de Minas  e  também  dos  Municípios  que  têm

endividamento com o governo federal.

Precisamos, sim, cobrar da equipe econômica, do Presidente do Banco Central, do

Ministro Guido Mantega; precisamos reestabelecer, repactuar os critérios da dívida

pública. É um compromisso de todos nós cobrar, porque o setor financeiro não pode

prevalecer  sobre  o  setor  produtivo.  O  pagamento  da  dívida  pública  não  pode

comprometer a qualidade da prestação de serviço do poder público, seja de Minas,

seja do Estado de São Paulo, que hoje vive uma situação muito mais grave - após os

processos  de  privatização  do  sistema  financeiro,  São  Paulo  herdou  o  sistema

financeiro privatizado e terá um problema muito maior, que estourará no colo dele.

Então, é um problema gravíssimo. Digo isso aqui porque não podemos esperar que

ocorra com Minas, com o Brasil ou com nossos Municípios o que está ocorrendo com

os Estados Unidos da América. O tempo é muito curto e não poderei aprofundar o

debate. Infelizmente, também não poderei conceder aparte ao ilustre Deputado João

Vítor Xavier, em função de ter-se esgotado o meu tempo. Mas retomarei a tribuna, em

outra oportunidade, porque quero... (- É interrompido.)

O Sr. Presidente - Concedo 1 minuto a V. Exa.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Perfeitamente.  Então,  com  muito  prazer,  concedo

aparte ao ilustre Deputado João Vítor Xavier.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Presidente,  pela

generosidade. Utilizarei esse minuto apenas para dizer, Deputado Carlin Moura, que

é fácil resolver o problema da dívida no Brasil. É só o governo federal ter a mesma

benevolência com os Estados como está tendo com a Venezuela, Equador e Bolívia -
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ele está emprestando dinheiro para esses países -, ou a mesma benevolência que

está tendo com as empresas privadas. Outro dia o governo federal queria bancar uma

megafusão entre o Carrefour e o Pão de Açúcar. Se o governo federal tem dinheiro

para fazer graça com a Bolívia, Equador e Venezuela, por que não pode flexibilizar a

dívida dos Estados? Por um motivo muito simples, Deputado Carlin Moura: porque o

governo federal quer que Estados e Municípios estejam de cócoras, com o pires na

mão, para viver em mendicância com o governo federal. Essa é a grande questão: o

governo federal  quer  que os  Estados,  até mesmo Minas  Gerais,  e  os  Municípios

estejam com o pires na mão, porque aí fica mais fácil fazer a suspensão, como fez o

Presidente Lula. Se houver benevolência do governo federal com os Estados como

está  havendo  como  a  iniciativa  privada,  com  grandes  supermercados  e  com  os

vizinhos, resolve-se o problema da dívida.

O Deputado Carlin  Moura* - Muito obrigado, ilustre Deputado João Vítor  Xavier.

Aconselho que V. Exa. até apresente esses brilhantes conhecimentos de economia

ao Banco Central americano, ao Barack Obama. Se resolver o problema de dívida

fosse tão simples assim... De qualquer forma, respeitamos muito. Acho que a questão

é muito mais complexa, envolve política macroeconômica, interesses de Estado e um

modelo de desenvolvimento que foi até criado pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso

em 1998,  que precisamos reverter.  O que queremos aqui  é juntar  todo o mundo.

Precisamos realmente  renegociar  a  dívida de  Minas,  precisamos criar  patamares,

indicadores mais consequentes. Acho que o problema não é a solidariedade do Brasil

com outros países porque, se fosse assim, Deputado João Vítor Xavier, os Estados

Unidos  da  América  não  teriam problemas  de  dívida.  Sabe  por  quê?  Os  Estados

Unidos  da  América  não  ajudam  outros  países;  muito  pelo  contrário,  eles  jogam

bomba, invadem, bloqueiam... (- É interrompido.)

O Sr. Presidente - Deputado Carlin Moura, o seu tempo está vencido.

O Deputado Carlin Moura* - Concluindo: quem sabe o conselho de V. Exa. possa

ser dado ao Banco Central americano. De repente, V. Exa. ajuda o Barack Obama a

resolver a dívida dos Estados Unidos da América. Muito obrigado pelo aparte de V.

Exa.

* - Sem revisão do orador.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) -  Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do

Sr.  Ivan Alves  Soares para  o Cargo de Diretor-Geral  do Instituto  de  Metrologia  e

Qualidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ipem-MG.  Pelo  Bloco  Transparência  e

Resultado: efetivos - Deputados Célio Moreira e Doutor Viana; suplentes - Deputada

Ana Maria Resende e Deputado Juninho Araújo;  pelo  Bloco Minas  sem Censura:

efetivos - Deputados Carlos Henrique e Pompílio Canavez;  suplentes -  Deputados

Gilberto Abramo e Ulysses Gomes; pelo BPS: efetivo - Deputado Duilio de Castro;

suplente - Deputado Duarte Bechir. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 1.271 a 1.275/2011, da

Comissão  de  Segurança  Pública,  1.276  a  1.279/2011,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária, e 1.280 a 1.282/2011, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se

para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimento  do  Deputado  Dinis

Pinheiro  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para

homenagear o Fundo Cristão para Crianças pelos 45 anos de sua fundação; e, nos

termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado

Jayro Lessa em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 978/2007.
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Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  nº  406/2011,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Agricultura pedido

de informações sobre eventual  mudança de localização do Parque de Exposições

Bolivar  de  Andrade  -  Parque  da  Gameleira.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela

aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 421/2011, do Deputado Sávio Souza Cruz em que solicita seja

enviado  à  Secretária  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  as  providências

tomadas para garantir a recuperação da Escola Estadual Adalberto Ferraz, localizada

no  Bairro  São  Gabriel,  em  Belo  Horizonte.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela

aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 426/2011, da Comissão de Segurança Pública em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de informações sobre o inquérito

policial que investiga o acidente ocorrido no Município de Bandeira do Sul. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado o Requerimento nº 426/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 446/2011, da Comissão de Participação Popular em que solicita

seja  encaminhado  ao  Presidente  da  Cemig  pedido  de  informações  sobre  a

implementação do Programa Luz para Todos nas comunidades quilombolas do Baú,

Ausente, Fazenda Santa Cruz,  Queimadas e Vila  Nova,  situadas no Município do

Serro. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  499/2011,  do  Deputado  Marques  Abreu  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre
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as  ações  governamentais  voltadas  para  a  reinclusão  social  e  familiar  dos  jovens

infratores.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 547/2011, da Comissão de Assuntos Municipais em que solicita

seja encaminhado ao Diretor-Presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre

a taxa mínima cobrada por essa empresa e os critérios para a definição de seu valor,

que seria excessivo. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 608/2011, da Comissão de Participação Popular em que solicita

seja  encaminhado ao Ministério  Público  Estadual  pedido  de  informações  sobre  a

apuração  do  assassinato  do  índio  xacriabá  Avelino  Nunes  Macedo,  ocorrido  em

16/9/2007, na Aldeia Central Xacriabá,  no Município de São João das Missões. A

Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo

nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados

que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,

portanto, aprovado o Requerimento nº 608/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-

se.

Requerimento nº 609/2011, da Comissão de Participação Popular em que solicita

seja encaminhado à Polícia Civil do Estado pedido de informações sobre a apuração

do assassinato do índio xacriabá Avelino Nunes Macedo, ocorrido em 16/9/2007, na

Aldeia  Central  Xacriabá,  no  Município  de  São  João  das  Missões.  A  Mesa  da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado o Requerimento nº 609/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 610/2011, da Comissão de Participação Popular em que solicita

seja encaminhado à Companhia de Serviços de Saneamento Integrado do Norte e

Nordeste de Minas Gerais - Copanor - pedido de informações sobre a execução das

atividades conveniadas entre essa empresa, a Copasa-MG e a Funasa relativas ao
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atendimento  às  comunidades  do  grupo  indígena Maxacali  no  Estado.  A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 611/2011, da Comissão de Participação Popular em que solicita

seja  encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  a  execução  das

atividades  conveniadas  entre  essa  empresa,  a  Copanor  e  a  Funasa  relativas  ao

atendimento  às  comunidades  do  grupo  indígena Maxacali  no  Estado.  A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Bosco em que solicita a

inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 724/2011 seja

apreciado  em  primeiro  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 724/2011, do Deputado Gilberto Abramo,

que torna obrigatória a disponibilização de serviço gratuito de teleatendimento pelas

empresas que mantenham serviço de atendimento ao cliente. A Comissão de Defesa

do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno,

com as Emendas nº 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emendas.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados

que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovadas.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 724/2011 na forma do vencido em
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1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a seguinte ordem do

dia:  (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/7/2011

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Rômulo Viegas e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Vanderlei  Miranda,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofícios da Sra. Jussara Maria Rocha,

Superintendente  de  Políticas  de  Turismo da  Secretaria  de  Turismo,  publicado  no

“Diário  do  Legislativo”  de  30/6/2011,  e dos  Srs.  Eder  Sá Alves  Campos,  Gerente

Adjunto  do  Projeto  Estruturador  da  Copa  de  2014,  convidando  os  membros  da

Comissão de Turismo para participarem da Praça Ativa - Edição Especial da Copa

América 2011;  Waldetaro  Vitorino  Dias,  da  Comunidade Católica  do Vale do  Aço,

encaminhando  documentário  alusivo  ao  Vale  do  Aço.  O  Presidente  acusa  o

recebimento do Projeto de Lei nº 733/2011, em turno único, para o qual designa o

Deputado Tenente Lúcio como relator. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez,  os pareceres pela rejeição, no 1º turno,  dos Projetos de Lei  nºs

1.140/2011  (relator:  Deputado  Rômulo  Viegas)  e  1.268/2011  (relator:  Deputado
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Tenente Lúcio, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 1.084, 1.089 e 1.090/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Tenente Lúcio, Célio Moreira, Antônio Carlos Arantes e

Tiago  Ulisses  (3),  em  que  solicitam  seja  encaminhado  pedido  de  providências  à

operadora de turismo CVC para realizar estudo no sentido de viabilizar a criação e

implantação de pacotes turísticos com destino às cidades de Capitólio, São Roque de

Minas e adjacentes, que abrangem a região do Lago de Furnas e do Parque Nacional

da Serra da Canastra; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e

Obras  Públicas pedido de  providências  para  que seja  construído  acostamento  no

trecho que liga a cidade de Capitólio a Escarpas do Lago e a cidade de Guapé a

Capitólio;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  pedido  de

informações sobre o acesso de empreendedores privados a recursos do Fundo de

Assistência ao Turismo - Fastur. A Presidência acusa o recebimento de requerimento

do Deputado Pompilio Canavez em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública na cidade de Delfinópolis, para debater a infraestrutura, o incremento e as

consequências da atividade turística na Serra da Canastra. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Ulysses Gomes - Rômulo Viegas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5171/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo



128
____________________________________________________________________________

declarar  de  utilidade  pública  a  Casa  de  Recuperação  Resgate,  com  sede  no

Município de Patos de Minas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  517/2011 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Recuperação Resgate, com sede no Município de Patos de Minas, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como propósito promover o recolhimento e o

tratamento de pessoas com dependência química.

Com o intuito de resgatar essas pessoas para a vida em comunidade, a instituição

lhes proporciona condições dignas de moradia, vestuário e alimentação durante o

período de reabilitação; realiza eventos e projetos de natureza social,  buscando a

integração entre os internos e sua preparação para uma nova vida.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Casa de Recuperação Resgate,

consideramos meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 517/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 544/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar  denominação a escola estadual  de ensino fundamental e médio localizada no

Município de São Lourenço.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
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Substitutivo  nº  1,  que  apresentou,  cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar

conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 544/2011 pretende dar a denominação de Escola Estadual São

Francisco  de  Assis  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  situada no

Presídio de São Lourenço, na Rua Ipiranga, nº 170, Bairro Nossa Senhora de Fátima,

no Município de São Lourenço.

A apresentação do projeto atende ao anseio do colegiado escolar, que escolheu o

nome em homenagem ao frade italiano fundador das ordens católicas franciscanas,

nas  quais  exerceu  a  pregação  e  a  caridade,  provocando  a  renovação  da

espiritualidade no século XIII.

São Francisco de Assis foi um frade católico italiano, que iniciou sua vida religiosa

depois de uma juventude irrequieta e mundana. Fundou a ordem mendicante dos

Frades  Menores,  que  tinham  o  hábito  da  pregação  itinerante.  Desenvolveu  uma

profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade,

tendo-se dedicado aos mais pobres entre os pobres e amado todas as criaturas, a

que chamava de irmãos.

Estudiosos afirmam que a visão positiva da natureza e do homem de São Francisco

de Assis impregnou a imaginação da sociedade de sua época, tornando-se uma das

primeiras forças que levaram à formação da filosofia da Renascença. Por seu apreço

à vida e à natureza, ele é mundialmente conhecido como patrono dos animais e do

meio ambiente.

Sua  estatura  como  figura  histórica  e  social  justificam  a  denominação  de  uma

unidade de ensino dedicada a jovens e adultos, deixando na memória de todos os

exemplos do homenageado.

Cabe destacar,  por  fim, que o Substitutivo nº 1,  apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como finalidade adequar a matéria à técnica legislativa.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 544/2011, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de
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Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 593/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  altera  a

denominação da escola estadual da Fazenda Boa Vista, situada no Município de São

João do Oriente.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresentou,  cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar

conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  593/2011 pretende dar  a  denominação de Escola Estadual

Professora Maria Júlia Nunes de Oliveira à escola estadual da Fazenda Boa Vista,

situada no Município de São João do Oriente.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça constatou

que,  no caso em tela,  não se trata de alterar a denominação do estabelecimento

escolar,  uma  vez que  o  Poder  Executivo  somente  o  criou,  por  meio  de  decreto,

dando-lhe um nome para identificação. Assim, o Substitutivo nº 1, que apresentou,

tem a finalidade de corrigir esse equívoco.

É importante  observar  que a pretensão do projeto de lei  em análise  resulta de

pedido formulado pelo colegiado da referida escola, que, em reunião realizada no dia

30/11/2010, homologou, pela unanimidade dos votos de seus membros, a indicação

do  nome Escola  Estadual  Professora  Maria  Júlia  Nunes  de  Oliveira  para  aquela

unidade de ensino.

A homenageada, nascida em São João do Oriente, superou diversas dificuldades

para estudar.  Foi uma das precursoras da educação no Município, onde lecionou,

como professora autorizada, na primeira escola.
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Em 1951 foi construído o prédio da atual escola estadual da Fazenda Boa Vista,

local  em  que  a  homenageada,  já  com  seus  estudos  concluídos,  trabalhou  como

coordenadora, professora, secretária e faxineira ao mesmo tempo.

Como forma de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Professora Maria

Júlia Nunes de Oliveira e ao incentivo dado por ela à área educacional, é meritória a

escolha de seu nome para denominar o educandário situado na Fazenda Boa Vista,

no Município de São João do Oriente.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 593/2011, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.323/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria da Deputada Ana Maria Resende, tem por

objetivo instituir o Dia da Conscientização contra o “Bullying”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  com  a  Emenda  no  1,  que

apresentou. Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao

mérito,  nos  termos  do  disposto  no  art.  102,  VI,  combinado  com  o  art.  190,  do

Regimento Interno.

De acordo com o que determina o art.173, §2º, do Regimento Interno, por guardar

semelhança  com  a  proposição  em  exame,  foi-lhe  anexado  o  Projeto  de  Lei  nº

1.451/2011, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 1.323/2011 institui o Dia da Conscientização contra o “Bullying”,

a ser celebrado, anualmente, em 20 de março.

Preliminarmente, cabe destacar que o termo “Bullying”, de origem inglesa, não é

passível  de  tradução  para  o  nosso  vernáculo  sem  alteração  conceitual,  fato  que
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justifica sua utilização.

Essa  expressão  foi  amplamente  adotada  para  definir  atitudes  agressivas,

intencionais e repetidas que ocorrem sem motivação evidente, executadas dentro de

uma relação  desigual  de  poder,  por  um  indivíduo  ou  grupo  de indivíduos  com  o

objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo ou grupo de indivíduos incapazes de

se defender. Esse comportamento, comum em escolas do mundo inteiro, pode gerar

sérias  consequências  para  os  alunos  envolvidos,  que ficam  sujeitos  a  problemas

emocionais, psíquicos e sociais, como baixa autoestima e dificuldade de socialização

e inserção profissional. Portanto, a sociedade deve se conscientizar de que esse é

um problema sério que pode deixar sequelas que podem durar até a vida adulta da

vítima.

A prática  do  “bullying”  vitimiza  também  os  familiares  daqueles  que  sofrem  as

agressões, devido à instabilidade psicológica que gera e às dificuldades que todos

passam a enfrentar, seja na escola – com o baixo rendimento do aluno e a resistência

ao comparecimento às aulas –, seja em casa – com o sentimento de impotência dos

pais para ajudar os filhos.

A discussão sobre o “bullying” no ambiente escolar e suas nefastas consequências

ganhou muito espaço na mídia após os recentes assassinatos na Escola Municipal

Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro. A partir da repercussão do evento,

em alguns Estados foram apresentados projetos de lei visando a criminalizar essa

prática; contudo, entendemos que a medida não garantiria a ausência desse tipo de

comportamento agressivo nas escolas.

Em reunião promovida no dia 27/4/2011pela Frente Parlamentar em Defesa dos

Direitos  de  Crianças  e  Adolescentes,  do  Congresso  Nacional,  especialistas  e

parlamentares defenderam a necessidade de se implementarem medidas preventivas

contra  o  “bullying”.  Dentre  elas  foi  destacada  a  importância  de  se  realizarem

campanhas de conscientização para tornar a sociedade menos tolerante a esse tipo

de violência. Daí a importância da proposição em análise, que, ao instituir um dia para

reflexão  e  discussão  sobre  o  tema,  configura-se  medida  de  indubitável  caráter

educativo e preventivo.

Além disso, há que se observar que o Estado tem o dever de garantir proteção às



133
____________________________________________________________________________

crianças  e  adolescentes,  colocando-os  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência,

discriminação,  exploração,  violência,  crueldade  e  opressão,  tal  como  preveem  a

Constituição da República, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção

sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas – ONU. Portanto,

com a multiplicação de casos de “bullying” e o aumento de outras manifestações de

violência  no ambiente  escolar,  o  Estado é  chamado a intervir  para  a  redução do

comportamento agressivo dos alunos dentro das escolas e na sociedade.

Por  fim,  concordamos  com  a  Emenda  no  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, que propõe a supressão do art. 2o do projeto, tendo em vista

que  tal  comando  pretende  inserir  a  data  comemorativa  no  calendário  oficial  do

Estado, que não existe.

Por força da Decisão Normativa da Presidência nº12, de 4/6/2003, esta Comissão

tem  de  manifestar-se  também  sobre  as  proposições  anexadas  ao  projeto  em

epígrafe. Como a proposição anexada é praticamente idêntica ao projeto em exame,

aplicam-se a ela todas as considerações exaradas neste parecer, salvo a observação

a respeito  da  inserção da data em calendário oficial,  que não foi  mencionado na

proposição anexada.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.323/2011, em

turno único,  com a  Emenda no 1,  apresentada pela  Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Bosco, Presidente – Carlin Moura, relator – Neilando Pimenta.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.342/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  declarar  de  utilidade pública a Associação do Centro de Reabilitação

Neurológica e Equoterapia Amorequo, com sede no Município de São Sebastião do

Paraíso.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.342/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do  Centro  de  Reabilitação  Neurológica  e  Equoterapia  Amorequo,  com  sede  no

Município  de  São  Sebastião  do  Paraíso,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, fundada em 2008, de caráter recreativo, cultura, social e de reabilitação.

A instituição tem como propósito atender  portadores de necessidades especiais,

crianças,  adultos  e  idosos  na  área  da equoterapia  e  prestar-lhes  assistência  nas

áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, psicologia, fonoaudiologia,

nutrição e psicopedagogia.

Cabe ressaltar que a equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza

o  cavalo  com  uma  abordagem  interdisciplinar  nas  áreas  de  saúde,  educação  e

equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência

ou necessidades especiais. Esse método vem alcançando excelentes resultados com

relação  à  aprendizagem,  à  memorização,  à  concentração,  à  socialização  e  à

organização do esquema corporal, além de estimular o equilíbrio e regular o tônus

muscular.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela referida entidade, consideramos

meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.342/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.612/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do Deputado Mauri  Torres,  o projeto de lei  em tela  visa  declarar  de
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utilidade pública  a ONG Juventude Viração,  com sede no Município de Barão de

Cocais.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1,  que apresentou.  Cabe agora  a este órgão colegiado deliberar  conclusivamente

sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.612/2011  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  ONG

Juventude Viração, entidade civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo incentivar

o protagonismo juvenil, com a finalidade de valorizar a concepção do jovem como

fonte de iniciativa, liberdade e compromisso.

No  cumprimento  de  seus  objetivos  programáticos,  a  ONG  Juventude  Viração

desenvolve  ações  educativas,  econômicas,  culturais,  desportivas  e  ambientais.

Procura  também,  na  consecução  de  seu  propósito,  executar  projetos  visando  à

criação de núcleos de atividades em quaisquer regiões do País e no exterior,  por

meio  da  mobilização  de  organizações  governamentais  e  não  governamentais

nacionais e internacionais.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça,  tem por

objetivo adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto

social.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.612/2011,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.713/2011

Comissão de Saúde

Relatório
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De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Grupo Voluntário Tricordiano Solidaried’Aids, com sede

no Município de Três Corações.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  1.713/2011  pretende declarar  de  utilidade  pública  o  Grupo

Voluntário  Tricordiano  Solidaried’Aids,  com  sede  no  Município  de  Três  Corações,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1996, com o propósito de

prestar,  gratuitamente  e  sem  discriminação,  assistência  médica,  odontológica,

psicológica, nutricional e jurídica aos portadores do vírus HIV.

Com  esse  objetivo,  a  instituição  distribui  medicamentos  e  cestas  básicas  aos

necessitados;  esclarece  a  população  sobre  os  recursos  sociais  existentes  na

comunidade;  promove  campanhas  e  ações  de  prevenção  sobre  as  doenças

sexualmente transmissíveis; organiza campanhas para arrecadação de recursos para

a prestação de assistência social, material e educativa a seus assistidos.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pelo Grupo Voluntário  Tricordiano

Solidaried’Aids,  consideramos  meritória  a  proposta  de  lhe  conceder  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.713/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.797/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação Doadores da Alegria, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.797/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Doadores da Alegria, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter assistencial, cultural e beneficente.

A  instituição  tem  como  propósito  contribuir  para  o  bem-estar  da  comunidade

carente,  melhorando  a  qualidade  de  vida  principalmente  da  população  enferma

internada em hospitais, creches e asilos, proporcionando-lhes lazer e entretenimento

por meio da doação de alegria e atenção em produções culturais e artísticas.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  referida  Associação,

consideramos meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.797/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Neider Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.851/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Liga  Itapecerica  de  Futebol  Amador  –  Lifa  –,  com  sede  no

Município de Itapecerica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe  agora  a  esta  Comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  ela,  conforme
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preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.851/2011  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Liga

Itapecerica  de  Futebol  Amador  –  Lifa  –,  com  sede  no  Município  de  Itapecerica,

entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como propósito  difundir,

aperfeiçoar e disciplinar a prática do desporto amador, com ênfase no futebol.

Para a consecução de seu intento, a instituição dirige o futebol amador de clubes

não profissionais sediados na região em que atua;  fiscaliza as atividades de seus

filiados,  visando  ao  fiel  cumprimento  das  leis  e  dos  regulamentos  desportivos;

organiza campeonatos e torneios; estimula a cultura física, intelectual, moral e cívica

dos atletas, especialmente dos jovens.

Por  tais  razões,  acreditamos  ser  a  referida  entidade  merecedora  do  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.851/2011,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.853/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da

Comunidade do Engenho da Bilia – Amceb –, com sede no Município de Gouveia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.853/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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dos  Moradores  da  Comunidade  do  Engenho  da  Bilia  –  Amceb  –,  com  sede  no

Município de Gouveia, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

escopo defender os interesses e direitos dos moradores da comunidade.

Com esse propósito,  a  instituição fomenta  a  racionalização das explorações de

serviços e manufaturas caseiras na comunidade, visando melhorar as condições de

vida  de  seus  moradores;  realiza  atividades  econômicas,  culturais,  desportivas  e

sociais; promove assistência à criança, ao adolescente, à maternidade e ao idoso;

combate a fome e a pobreza; orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade em defesa do

pleno exercício da cidadania, consideramos meritória a proposta de lhe conceder o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.853/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.862/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Dona  de  Leite,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.862/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Dona de Leite, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito

privado,  sem fins  lucrativos,  fundada em 2009,  que  tem  por  escopo coordenar  e
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incentivar projetos e iniciativas de assistência social.

Com  esse  propósito,  a  entidade  promove  atividades  relacionadas  às  áreas  de

cultura,  esporte,  lazer,  saúde,  educação,  ensino,  pesquisa  e  assistência  social;

orienta  sobre  a  preservação  do  meio  ambiente  e  o  desenvolvimento  sustentável;

incentiva o voluntariado e a economia solidária; divulga valores universais como ética,

paz, cidadania, democracia e direitos humanos; apoia o combate a drogas; realiza

congressos,  simpósios,  seminários  e  outros  eventos  relacionados  aos  temas  de

interesse de seus atendidos.

Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Dona  de  Leite  em

defesa  do  pleno  exercício  da  cidadania  das  pessoas  menos  favorecidas,

consideramos meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.862/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.863/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação PIM – Pessoas Interessadas em

Mudanças, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.863/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

PIM  –  Pessoas  Interessadas  em  Mudanças,  com  sede  no  Município  de  Coronel

Fabriciano, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 2007,
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de caráter ambiental, assistencial, educacional, cultural, de saúde, estudo e pesquisa.

A instituição  tem  como finalidade  prestar  assistência  social,  jurídica  e  oferecer

educação integrada de forma gratuita, permanente e sem qualquer discriminação de

clientela; promover atividades voltadas à preservação do meio ambiente e à difusão

da  cultura,  do  esporte,  da  saúde  e  da  segurança  alimentar,  com  o  propósito  de

combater a fome e a pobreza; orientar sobre a preservação do patrimônio histórico e

artístico; divulgar valores universais como ética, paz, cidadania, direitos humanos e

democracia; incentivar o voluntariado; contribuir para a capacitação e a qualificação

de seus beneficiados visando à sua inserção no mercado de trabalho.

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela Associação PIM em defesa do pleno

exercício  da  cidadania  dos  moradores  mais  carentes  do  Município  de  Coronel

Fabriciano, consideramos meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.863/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.943/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto de Busca e Localização de Desaparecidos –

IBLD –, com sede no Município de Governador Valadares.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões  de Constituição e  Justiça e de  Segurança Pública.  Vem agora a  este

órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.943/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o
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Instituto de Busca e Localização de Desaparecidos – IBLD –, com sede no Município

de Governador Valadares.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 5º, que seus

Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não

serão  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucros,  dividendos,

vantagens ou benefícios, a qualquer título e de qualquer forma; e, no art. 30, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.943/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  –  Bruno  Siqueira  –  André  Quintão  –

Rosângela Reis – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.046/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo  instituir  o  Dia  Estadual  dos  Empregados  e  Trabalhadores  em  Sindicatos,

Federações, Confederações, Centrais e Demais Órgãos de Classe.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.046/2011 pretende instituir o Dia Estadual dos Empregados e

Trabalhadores  em  Sindicatos,  Federações,  Confederações,  Centrais  e  Demais

Órgãos de Classe, a ser comemorado anualmente em 9 de maio.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento

jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse

nacional,  relacionadas no art.  22 da Constituição da República; e aos Municípios,

sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30, inciso I, da citada

Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta Política. É a chamada competência residual, que lhe reserva as

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  Chefes  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção à matéria ora examinada.

Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa

do processo legislativo relativo à proposição em análise.

Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que o dia 9 de maio foi escolhido

por ser o dia em que a categoria foi incluída na Consolidação das Leis do Trabalho,

por meio do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.046/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – Bruno Siqueira – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.124/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, encaminhado a

esta  Casa  por  meio  da  Mensagem  nº  70/2011,  autoriza  a  abertura  de  crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do  Tribunal  de  Contas  do

Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 30/6/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No  prazo  de  20  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  não  foram

apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao

orçamento fiscal  do Estado,  em favor  do Tribunal  de Contas do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$924.788,18.

O  referido  crédito  destina-se  a  atender  a  despesas  correntes,  no  valor  de

R$423.377,52; e a despesas de investimentos, no valor de R$501.410,66.

Inicialmente,  ressaltamos  que  o  projeto  se  faz  necessário  em  virtude  de  a  Lei

Orçamentária Anual - LOA -, Lei nº 19.418, de 2011, não conter autorização para o

Poder Executivo abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Contas do

Estado.

De acordo com a Lei  Federal  n° 4.320,  de 1964, que estatui  normas gerais de

direito  financeiro,  os  créditos  suplementares  destinam-se  ao  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida

norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por

decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para

ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados,

entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações
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orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida lei federal, o projeto informa, em seu

art.  2°,  que,  para  a  abertura  do  crédito  solicitado ,  serão  utilizados  recursos

provenientes do saldo financeiro do Convênio nº 0006/2006, firmado em 3/4/2006,

entre a União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e

o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no valor de R$711.067,77, e do

saldo financeiro de exercícios anteriores, recebidos para contrapartida do convênio do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no valor de R$213.720,41.

Segundo  a  justificativa  do  Governador  do  Estado,  o  crédito  a  ser  autorizado

suplementará  a  ação  Modernização  do  Controle  Externo,  constante  no  Plano

Plurianual de Ação Governamental.

Por fim, cabe informar que apresentamos o Substitutivo nº 1, com o objetivo de

incluir no projeto de lei a autorização para abertura de crédito suplementar, no valor

de R$400.000,00, em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG

-,  para  atender  a  despesas  relativas  ao  convênio  assinado  pelo  MPMG  e  pela

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Para a abertura desse

crédito serão utilizados recursos provenientes do convênio mencionado.

Tendo em vista que a proposição em tela não cria  despesa,  apenas autoriza a

suplementação de crédito ao orçamento atual, entendemos que o projeto em análise

atende às exigências legais e, portanto, não encontra óbice a sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.124/2011, em

turno único, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais,  no  valor  de  R$924.788,18 (novecentos  e  vinte  e  quatro  mil  setecentos  e
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oitenta e oito reais e dezoito centavos), para atender a:

I - despesas correntes, no valor de R$423.377,52 (quatrocentos e vinte e três mil

trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos);

II  -  despesas de investimentos, no valor de R$501.410,66 (quinhentos e um mil

quatrocentos e dez reais e sessenta e seis centavos).

Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo, serão utilizados recursos

provenientes:

I - do saldo financeiro do Convênio nº 0006/2006, firmado em 3 de abril de 2006,

entre a União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e

o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de  R$711.067,77

(setecentos e onze mil e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos);

II  -  do saldo financeiro de exercícios anteriores, recebidos para contrapartida do

convênio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a que se refere o inciso I,

no valor de R$213.720,41 (duzentos e treze mil setecentos e vinte reais e quarenta e

um centavos).

Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal  do Estado,  em favor  do Ministério  Público do  Estado de Minas

Gerais - MPMG -, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), para atender a

despesas relativas ao convênio assinado pelo MPMG e pela Secretaria de Direitos

Humanos da Presidência da República.

Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo, serão utilizados recursos

provenientes  do  convênio  assinado  pelo  MPMG  e  pela  Secretaria  de  Direitos

Humanos da Presidência da República.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Doutor Viana - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -

Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 74/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o Projeto de Lei n° 74/2011 “torna obrigatória a
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reserva de 5% (cinco por cento) de mesas e cadeiras para idosos, deficientes físico-

motores e para mulheres gestantes nas praças de alimentação dos shopping centers

comerciais e restaurantes, no Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído

originalmente às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por determinação da

Presidência,  em  virtude  da  criação  de  nova  comissão  permanente,  o  projeto  foi

redistribuído  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa dos  Direitos  da

Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete, preliminarmente, a esta Comissão o exame dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela, no seu art.  1°, tem por objet ivo obrigar que os “shopping

centers” e os restaurantes mantidos pela iniciativa pública e privada façam a reserva

de, pelo menos, cinco por cento de seus lugares para o uso exclusivo de pessoas

com deficiência físico-motora, idosos e gestantes.

O art. 2° determina que os estabelecimentos mencion ados no art. 1° realizem as

adaptações necessárias ao acesso e à fruição de usuários de cadeiras de rodas, por

meio da instalação de rampas, elevadores, portas e aparelhos sanitários apropriados.

Além  disso,  exclui  de  tal  obrigação  os  estabelecimentos  que  apresentem  laudo

técnico,  firmado  por  profissional  habilitado,  que  comprove  a  impossibilidade  da

adaptação.

Passemos, portanto, à análise da proposição. Quanto à iniciativa, verificamos que

não  há  óbice  à  tramitação  da  matéria,  uma  vez  que  o  tema  não  se  encontra

relacionado  entre  aqueles  previstos  no  art.  66  da  Constituição  do  Estado,  que

estabelece as hipóteses de iniciativa privativa do Governador.

A Constituição  Federal,  em  seu  art.  24,  inciso  XIV,  estabelece  a  competência

concorrente  para  legislar  sobre  a  proteção  e  integração  social  das  pessoas

portadoras de deficiência. Tal disposição foi repetida pela Constituição Estadual em

seu art. 10, inciso XV, alínea “o”. No âmbito da competência concorrente, à União foi
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conferida  a  atribuição  de  editar  normas  gerais  e  aos  Estados  a  suplementação

daquelas com a finalidade de atender às suas peculiaridades.

O ordenamento constitucional vigente dispensa aos idosos e às pessoas portadoras

de deficiência tratamento especial. Em relação às pessoas portadoras de deficiência,

o art. 227, II, da Carta Magna impõe ao poder público a criação de programas de

prevenção e atendimento especializado, ao passo que o § 2º do art. 227 remete ao

legislador  ordinário  a  instituição  de  normas  de  construção  dos  logradouros,  dos

edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, as quais

garantam acesso adequado a essas pessoas.

No que tange aos idosos, o art. 230 da Constituição Federal exige do poder público

a instituição de programas de amparo e a defesa de sua dignidade e bem-estar, além

de assegurar aos maiores de 65 anos a gratuidade no transporte coletivo urbano.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal n° 10. 741, de 1°/10/2003 – Estatuto do

Idoso –, no art. 23, determina que a participação dos idosos em atividades culturais e

de lazer será proporcionada mediante a oferta de descontos e a disponibilização de

acesso preferencial aos respectivos locais. Além disso, no art. 39, § 2°, determina que

nos veículos de transporte coletivo deverão ser reservados aos idosos dez por cento

dos assentos, devidamente identificados com placa.

A Lei  Federal  n° 7.853,  de  24/10/89,  que  “dispõe  so bre  o  apoio  às  pessoas

portadoras de deficiência, sua integração social”,  em seus arts. 2° e 3°,  preveem,

respectivamente, que ao poder público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas

portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, como o direito ao

lazer, e que “o planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos

demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a

torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade

reduzida”.

Já  a  Lei  Federal  n° 10.098,  de  19/12/2000,  que  “est abelece  normas  gerais  e

critérios  básicos  para  a  promoção  da  acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de

deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  e  dá  outras  providências”,  no  art.  12,

estabelece que “os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza

similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeira de
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rodas,  e  de  lugares  específicos  para  pessoas  com  deficiência  auditiva  e  visual,

inclusive  acompanhante,  de  acordo  com  a  ABNT,  de  modo  a  facilitar-lhes  as

condições de acesso, circulação e comunicação”.

Por sua vez, a Lei Federal n° 10.048, de 8/11/2000,  dá prioridade de atendimento

às  pessoas  portadoras  de  deficiência,  aos  idosos  com  idade  igual  ou  superior  a

sessenta anos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças

de colo. O art. 1° determina que, em relação a tais  pessoas, as repartições públicas,

as empresas concessionárias de serviços públicos e todas as instituições financeiras

estão  obrigadas  a  dispensar  atendimento  prioritário,  por  meio  de  serviços

individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato. Os

arts.  3° e  4° estabelecem  que  as  empresas  públicas  e  as  concessionárias  de

transporte  coletivo  deverão reservar  assentos  devidamente  identificados  e  que os

logradouros  e  sanitários  públicos,  bem  como  os  edifícios  de  uso  público,  terão

normas  de  construção,  para  efeito  de  licenciamento  da  respectiva  edificação,

baixadas pela autoridade competente e destinadas a facilitar o acesso e uso desses

locais.

As Leis Federais n°s 10.098 e 10.048, de 2000, fora m regulamentadas pelo Decreto

n° 5.296, de 2/12/2004. O art. 6° do decreto determ ina que o atendimento prioritário

compreende o tratamento diferenciado bem como o atendimento imediato às pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. O atendimento diferenciado

inclui  a  disponibilização  de  local  de  atendimento  específico,  de  assentos  de  uso

preferencial  sinalizados,  de  espaços  e  instalações  acessíveis,  bem  como  de

mobiliário  para  recepção  e  atendimento  obrigatoriamente  adaptado  à  altura  e  à

condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas

técnicas de acessibilidade da ABNT.

O Decreto n° 5.296, de 2004, dispõe ainda que cabe aos Estados, aos Municípios e

ao Distrito Federal, no âmbito de sua competência, criar instrumentos para a efetiva

implantação e o controle do atendimento prioritário.

No âmbito estadual, a Lei n° 13.799, de 21/12/2000,  que “dispõe sobre a política

estadual  dos  direitos  da pessoa portadora  de  deficiência”,  no  art.  2° prevê como

objetivos dessa política “o amparo à pessoa portadora de deficiência e a garantia de
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seus direitos básicos” e “a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com sua

adequação à pessoa portadora de deficiência, aí incluída a remoção das barreiras

arquitetônicas”.

Também  devemos  lembrar  que  a  Lei  Estadual  n° 11.666 ,  de  9/12/94,  que

“estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos

edifícios de uso público”,  no art.  1°,  dispõe que “ as disposições de ordem técnica

constantes nesta Lei e as prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas

sobre a adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente serão

adotadas  nos  edifícios  de  uso  público  para  facilitar  o  acesso  dos  portadores  de

deficiência física às suas dependências”. É importante destacar que o § 1° do mesmo

dispositivo conceitua edifício de uso público como aquele que “abriga atividade de

atendimento  ao  público,  incluindo  estabelecimentos  comerciais,  órgãos  públicos,

agências  e  postos  bancários,  salas  de  exibição,  estacionamentos,  clubes  e

estabelecimentos de ensino, entre outros”.

O art. 3° da Lei Estadual n° 11.666, de 1994, deter mina que os refeitórios e salas de

leitura  devem  satisfazer  as  condições  técnicas  de  acessibilidade  assegurando

“acesso  e  espaço  para  circulação  e  manobra  de  cadeira  de  rodas”  e  “mesas

apropriadas ao uso de pessoa em cadeira de rodas”.

Como se verifica por meio da legislação, a adoção de medidas que propiciem a

proteção e a integração de pessoas portadoras de necessidades especiais,  como

idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida, está devidamente amparada

no ordenamento jurídico em vigor. Diante de tais considerações, com a finalidade de

adequar o projeto às normas legais vigentes e à técnica legislativa, apresentamos o

Substitutivo n° 1 ao final do parecer.

Entre as modificações sugeridas no substitutivo está a exclusão do art.  2°.  Isso

porque as disposições do “caput”  e  do  §  1° já  estão  contempladas na legislação

federal  e estadual  vigente,  e os §§ 2° e 3° preveem  normas que não encontram

amparo  nas  normas  gerais  editadas  pela  União,  as  quais  não  eximem  os

estabelecimentos do cumprimento das obrigações legalmente estabelecidas.

Sugerimos, ainda, a exclusão do art. 5° da proposiç ão, uma vez que não compete

ao Legislativo estabelecer prazo para o Executivo, sob pena de violação do princípio
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da separação dos Poderes.

Por  último,  informamos que deixamos para a comissão de mérito,  em momento

oportuno, a análise de questões que escapam à competência desta Comissão de

Constituição e Justiça.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 74/2011 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

Torna obrigatória a reserva de 5% (cinco por cento) dos assentos e mesas para uso

exclusivo  de  pessoas  com  deficiência  físico-motora,  idosos  e  gestantes,  nos

restaurantes e nas praças de alimentação dos “shopping centers”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° –.Os restaurantes estabelecidos no Estado r eservarão, no mínimo, 5% (cinco

por cento) de seus assentos e mesas para uso exclusivo de pessoas com deficiência

físico-motora, idosos e gestantes.

§ 1° – Os assentos e mesas reservados para o cumpri mento ao disposto no “caput”

serão claramente identificados e diferenciados dos destinados ao público em geral.

§ 2° – Aplica-se o disposto no “caput”  às praças de  alimentação dos “shopping

centers” estabelecidos no Estado.

Art. 2º – Os estabelecimentos que descumprirem o disposto nesta lei ficam sujeitos

às seguintes penalidades:

I – advertência, na primeira autuação;

II – multa de 100 (cem) Ufemgs (Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), se

não sanada a irregularidade no prazo de trinta dias contados da data de advertência;

III – multa de 500 (quinhentas) Ufemgs, se não sanada a irregularidade no prazo de

trinta dias contados da data da aplicação da multa prevista no inciso II;

IV – multa de 1.500 (mil e quinhentas) Ufemgs por mês, até que seja sanada a

irregularidade,  caso as  adaptações  não  tenham sido  providenciadas  no  prazo  de

trinta dias contados da data da aplicação da multa prevista no inciso III.

Art.  3° – Os “shopping centers”  e restaurantes esta belecidos no Estado terão o

prazo de noventa dias contados da data de publicação desta lei para se adaptarem
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ao disposto no art. 1°.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Cássio  Soares – Bruno

Siqueira – Luiz Henrique – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 115/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.902/2007, “dispõe sobre a Política Estadual

de Irrigação e dá outras providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  incumbe  a  este  órgão

colegiado examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade

e legalidade.

Fundamentação

Importa  ressaltar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na  legislatura

passada,  tendo  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisado  detidamente  a

matéria no que tange ao juízo de admissibilidade. Como não houve mudança legal

superveniente  que  propiciasse  nova  interpretação,  ratificamos  o  posicionamento

manifestado  anteriormente  e  reproduzimos  a  fundamentação  apresentada  na

ocasião:

“Desde  1995,  tramita  no  Congresso  Nacional  proposta  de  um  novo  marco

regulatório para a agricultura irrigada. (...) Ao examinar a matéria, as comissões do

Senado e da Câmara dos Deputados salientaram a obsolescência da Lei Federal nº

6.662, de 1979, que atualmente disciplina o assunto em âmbito nacional. Entre os

motivos  alegados,  são  citados  a  expansão  da  área  irrigada,  o  desenvolvimento

tecnológico, as mudanças de concepção da função do poder público e as alterações

do ordenamento jurídico do País ocorridas nas duas últimas décadas. A Constituição
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da República de 1988 e as políticas nacionais de meio ambiente, de recursos hídricos

e agrícola,  expressas,  respectivamente,  pelas  Leis  nºs  6.938,  de  1981,  9.433,  de

1997, e 8.171, de 1991, trouxeram conceitos e instrumentos inéditos para a gestão do

uso e do manejo sustentáveis dos recursos naturais. Não obstante isso, a Lei Federal

nº  6.662,  de  1979,  não  sofreu  nenhuma  modificação  para  ajustar-se  aos  novos

tempos.

Constitucionalmente, os recursos hídricos são de domínio exclusivamente público.

Integram os bens da União ou dos Estados. Pela Lei Federal nº 9.433, de 1997, o

licenciamento  ambiental  e  a  outorga  dos  direitos  de  uso  dos  recursos  hídricos

passaram  a  ser  condicionantes  fundamentais  para  a  implantação  de  projetos  de

irrigação,  tendo em vista  a  sustentabilidade ambiental  dos projetos,  associados  à

garantia  da  disponibilidade  de  água  para  os  usos  prioritários  e  para  os

empreendimentos em operação ou em fase de implantação. Nas relações do poder

público  com  a  iniciativa  privada,  foram  previstas  novas  formas  de  associação,

também por meio das parcerias público-privadas, regidas, no plano federal, pela Lei

nº  11.079,  de  2004.  Além  disso,  as  concessões  de  serviços  e  obras  públicas

tornaram-se importantes ferramentas para a melhoria da gestão de projetos públicos

de irrigação.

Em 2007, a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara dos

Deputados,  após  uma  ampla  discussão  da  matéria  com  os  setores  diretamente

interessados,  apresentou  uma proposta  alternativa,  na  forma  de  um  substitutivo.

Apenas para  situar  o  contexto  da  construção do substitutivo,  esse órgão realizou

inúmeras audiências públicas, também no recinto desta Casa, e ouviu representantes

de diversos segmentos, a exemplo das Agências Nacionais de Águas e de Energia

Elétrica,  da  Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São  Francisco  e  do

Paranaíba,  da  Associação  Brasileira  de  Irrigação  e  Drenagem,  da  Confederação

Nacional  de  Agricultura  e  Pecuária  e  da  Associação  Brasileira  da  Indústria  de

Máquinas e Equipamentos.

Aprovado pela Comissão, o substitutivo, em seus 51 artigos, disciplina a irrigação

com fundamento em oito premissas, a saber:

– visão ampla da agricultura irrigada, e não como insumo de processo produtivo;
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–  modernização  e  ampliação  da  agricultura  irrigada  em  bases  ambientalmente

sustentáveis, economicamente viáveis e socialmente mais justas;

– previsão de novos instrumentos de suporte financeiro e de apoio à formação de

recursos humanos para a implantação e a gestão de projetos de agricultura irrigada;

– incentivo ao desenvolvimento da ciência e tecnologia em irrigação;

–  implantação  de  políticas  públicas  com  foco  no  desenvolvimento  das  cadeias

produtivas das áreas irrigadas, ao invés de obras civis de irrigação;

–  valorização  da  agricultura  irrigada  como  importante  instrumento  para  o

desenvolvimento regional;

– envolvimento e comprometimento da iniciativa privada,  por meio das parcerias

público-privadas e das concessões de serviços e obras públicas;

–  estabelecimento  de  normas densificadoras  do  conceito  de  usos múltiplos  dos

recursos hídricos e do princípio ambiental do desenvolvimento sustentável.

Diligenciamos o Projeto de Lei nº 1.902/2007 à Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária  e  abastecimento  para  indagar  sobre  os  princípios,  as  diretrizes  e  os

instrumentos de estímulo e desenvolvimento da agricultura irrigada em Minas Gerais,

adotados pelo Estado.

Ao  responder  a  diligência,  a  Pasta  de  Agricultura  ressaltou  a  importância  da

discussão do tema. Recomendou a esta Casa a realização de audiências públicas de

trabalho para o desenvolvimento do assunto, colocando-se à disposição para debater

a matéria, por meio da Superintendência de Desenvolvimento Rural Sustentável, da

Fundação Rural Mineira – Ruralminas – e da Empresa Mineira de Assistência Técnica

e Extensão Rural – Emater.

Salientou, ainda, em reposta à diligência, que a Pasta de Agricultura, no exercício

de  sua  missão  delegada,  entendeu  como  suficiente  para  a  agricultura  irrigada  a

criação de instrumento específico por meio do Decreto nº 44.012, de 2005, que institui

o  Programa  Irrigar  Minas  com  o  objetivo  de  assegurar  o  desenvolvimento  do

agronegócio nas bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais.

Na  legislação  ordinária  de  Minas  Gerais,  a  Lei  nº  11.405,  de  1994,  cuida  da

irrigação em três dispositivos. No art. 10, IX, a irrigação constitui um dos instrumentos

da política agrícola. No art. 43, determina-se ao Estado o desenvolvimento de política



155
____________________________________________________________________________

de irrigação e de drenagem para todo o território mineiro, com prioridade para as

áreas  de  comprovada  aptidão  para  a  irrigação,  áreas  de  reforma  agrária  ou  de

colonização  e  para  projetos  públicos.  Por  sua  vez,  o  art.  44  estabelece  as

competências do poder público para a consecução dos objetivos previstos no art. 43,

entre os quais mencionamos o estabelecimento de diretrizes e normas para a política

de irrigação e para o aproveitamento dos recursos hídricos, de forma sistêmica e

compatibilizada com as ações de drenagem e saneamento rural desenvolvidas no

Estado

Diante  de  um  quadro  como  esse,  mostra-se  plausível  juridicamente  acolher  o

Projeto de Lei nº 1.902, de 2007, de iniciativa parlamentar. O anacronismo da Lei

Federal  nº  6.672,  de  1979,  que  dispõe  sobre  a  Política  Nacional  de  Irrigação,

associado  ao  avançado  estágio  das  discussões  no  Congresso  Nacional  sobre  o

assunto, sinalizam para esta Casa a necessidade de se debruçar sobre o tema, com

vistas ao aprimoramento da legislação estadual em vigor. Não podemos perder de

vista que o marco regulatório do Estado,  de 1994,  não reflete adequadamente os

novos conceitos da legislação de recursos hídricos federal – Lei nº 9.433, de 1997 – e

estadual – Lei nº 13.199, de 1999. Saliente-se ainda o fato de que o Decreto Estadual

nº 44.012, de 2005, que institui o Programa Irrigar Minas, não obstante seus méritos,

não é, verdadeiramente, uma política abrangente de irrigação, que considere, em sua

plenitude, as amplas variações de condição de clima, solo e disponibilidade hídrica do

Estado.

Para  corroborar  esse  entendimento,  o  projeto  de  revisão  do  PPAG  2008-2011

estabelece medidas de irrigação voltadas apenas para algumas regiões do Estado.

(...)  Portanto, não há uma política consistente de irrigação que atenda às diversas

demandas do setor produtivo, nos aspectos financeiros e regulatórios, para todo o

território de Minas Gerais. Como vimos, a política de irrigação em curso não inclui,

entre outras regiões, o Noroeste, o Triângulo e o Alto Paranaíba, que concentram o

maior número de projetos privados de irrigação no Estado.

Por essas razões, e considerando ainda o disposto no art. 23, VIII, da Constituição

Federal,  segundo o qual  incumbe ao Estado fomentar  a produção agropecuária e

organizar o abastecimento alimentar, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto
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nesta Casa”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 115/2011.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - André Quintão - Bruno

Siqueira - Cássio Soares - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 183/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  Projeto  de  Lei  n°

183/2011,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n° 715/2007,  “dispõe

sobre  o  emprego  de  soro  de  queijo  na  fabricação  de  laticínios  e  dá  outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte,  nos  termos  do  art.  188  do  Regimento

Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Na  reunião  de  17/5/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Fazenda, bem como à Secretaria de Estado de

Agricultura,  Pecuária e Abastecimento, em especial  à Subsecretaria  de Agricultura

Familiar, a fim de que se manifestassem sobre o referido projeto, sobretudo sobre as

consequências  decorrentes  da  aplicação  da  norma  do  art.  2º  para  os  pequenos

produtores rurais.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe estabelece punições para o emprego irregular de soro

de  queijo  na  fabricação  de  laticínios  e  alíquota  de  Imposto  sobre  Circulação  de

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Comunicação –
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ICMS – de 30% nas operações internas com a venda de soro de leite. Portanto, a

proposição trata, simultaneamente, de matéria de natureza tributária, de produção e

consumo e de saúde pública.

A iniciativa  parlamentar  para  dispor  sobre  essas  medidas  encontra  amparo  no

“caput”  do  art.  65  da  Constituição  do  Estado.  O  art.  61,  III,  da  mesma  Carta

estabelece  que  incumbe  à  Assembleia  Legislativa  dispor  sobre  matérias  de

competência  do  Estado,  especificamente,  sobre  o  sistema  tributário  estadual,

arrecadação e distribuição de rendas.

Quanto  às  penalidades,  entendemos  que  a  legislação  estadual  em  vigor,

especialmente  a  Lei  nº  11.812,  de  23/1/95,  que  dispõe  sobre  a  inspeção  e  a

fiscalização sanitárias de produtos de origem animal, regulamentada pelo Decreto nº

38.691, de 28/12/96, já prevê as modalidades de penas contidas no projeto em tela

para o emprego irregular  de  componentes na  fabricação de produtos  alimentícios

destinados à venda em comércio. Assim, não se justifica um tratamento específico

para o uso irregular do soro de leite.

Nos termos da proposição, a majoração na carga tributária do ICMS nas operações

internas  com  a  venda  de  soro  de  leite  objetiva  inibir  seu  uso  na  fabricação  de

produtos lácteos. Por entendermos que a elevação pretendida teria pouco impacto

nessa inibição e poderia representar mais um encargo ao pequeno produtor rural,

baixamos a  proposição em diligência  às  Secretarias  de Estado de Fazenda e  de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O Poder Executivo manifestou-se, mediante nota técnica, contrariamente ao projeto

de lei. Vale a transcrição dos seguintes trechos do referido pronunciamento:

“A redução da alíquota do ICMS, em dezembro de 2008,  de 18% para 7% nas

operações internas com soro de leite e demais produtos com soro em base láctea

mínima de 51%, propiciou excelente repercussão no setor: o escoamento do soro

produzido  com  a  redução  da  poluição  ambiental  dos  rios;  a  abertura  de  novos

mercados; o incentivo à produção de lácteos à base de soro de leite com alto teor

nutricional e seu consumo pelas classes de baixa renda; o estímulo pelo uso do soro

produzido  internamente  (redução  das  importações  nacionais);  e  o  incremento  na

industrialização e comercialização dentro do Estado.
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(…)

Em nosso entendimento, o aumento da alíquota de 30%, conforme proposto no PL

nº 183/2011, terá repercussão contrária aos esforços que vêm sendo realizados para

o uso inteligente do soro de leite produzido no Estado, devido aos seguintes fatores:

inibição do uso do mesmo na fabricação de produtos  lácteos  com a conseguinte

redução  da  oferta  às  classes  de  baixa  renda;  desestímulo  aos  investimentos  já

realizados em plantas de secagem de soro; aumento das importações de soro em pó

pelas  indústrias  alimentícias,  cosméticas  e  farmacêuticas;  estagnação  do  soro

produzido e o risco de caos operacional e possível infração tecnológica (pela inserção

de soro nos produtos lácteos em teores acima dos níveis exigidos e em produtos que

não apresentam o soro em sua composição) e ambiental (devido ao descarte do soro

nos leitos dos rios)”.

Percebe-se  que  a  pretensão  de  indução  de  comportamentos  dos  contribuintes,

mediante a utilização extrafiscal do ICMS no caso em comento, a par de inibir o uso

fraudulento do soro de queijo, irá, como exposto no acurado estudo da Secretaria de

Estado de Agricultura,  prejudicar  toda a cadeia  de produção do leite,  tornando-se

inócua a medida constante do projeto de lei em tela. Ao contrário do que propõe o

projeto,  o  aumento  do  valor  da  tributação  acarretaria  a  estagnação  do  soro  nas

próprias  indústrias,  propiciando  a  saída  ilegal  do  uso  ilícito  do  soro  nos  lácteos

fabricados.

Deve-se  reconhecer  que,  como  advertiu  a  Pasta,  a  solução  para  o  emprego

fraudulento  do  soro  de  leite  “passa  pela  eficiência  na  fiscalização  dos  órgãos

competentes quanto ao teor de soro nos produtos lácteos existentes no mercado, no

sentido  de disciplinar  o uso do soro de  forma lícita,  ou seja,  dentro dos padrões

normativos”.

Nesse  ponto,  é  preciso  salientar  que  as  normas  jurídicas,  caracterizadas  pela

generalidade  e  abstração,  assim  como  os  atos  administrativos,  preordenados  à

execução da lei,  devem ser norteados pelo princípio da razoabilidade, previsto, de

forma implícita,  no “caput” do art.  37 da Constituição da República, e,  de maneira

explícita, no “caput” do art. 13 da Constituição do Estado.

As  leis  também  devem  ser  pautadas  pelo  bom  senso,  pela  coerência,  pela
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utilização de parâmetros aceitáveis em face da realidade social e pela relação de

adequação  entre  meios  e  fins.  As  medidas  legislativas  e  administrativas  devem

guardar adequada proporcionalidade entre os instrumentos colocados à disposição

do poder público e o objetivo que se pretende alcançar. Eventual descompasso ou

excesso do legislador na disciplina de alguma matéria mostra-se incompatível com o

princípio constitucional da razoabilidade, o que dá ensejo a ulterior  declaração de

inconstitucionalidade, caso o Judiciário seja provocado.

Restando, portanto, evidente que a majoração do imposto pretendida não alcançará

o objetivo almejado e prejudicará a produção do leite,  a medida proposta não se

mostra razoável.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 183/2011.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique – Bruno Siqueira – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 253/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  a  proposição  em  epígrafe  “estabelece

condição para empresas de transporte coletivos intermunicipais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 19/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a  esta  Comissão emitir  parecer  quanto  aos aspectos de  sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  epígrafe  determina  que  os  veículos  de  transporte  coletivo

intermunicipal disponham de aparelho de radiotransmissão ou telefone celular para

uso em situações de emergência. Ficam excetuados dessa exigência os ônibus que
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circulam na região metropolitana, salvo se a Assembleia Metropolitana deliberar em

contrário.

Estabelece  também  o  projeto  que  as  concessionárias  de  transporte  coletivo

intermunicipal  têm o prazo de 90 dias  para cumprir  o disposto na lei.  No mesmo

prazo, a administração pública deverá adequar os contratos de concessão em vigor

sendo vedada a alteração das planilhas de custo do serviço. O descumprimento da lei

enseja a aplicação de multa de 1.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -

Ufemgs.

Embora o projeto não tenha sido fruto de desarquivamento, vale ressaltar que dois

projetos de lei de conteúdo idêntico já tramitaram nesta Casa Legislativa, quais sejam

os Projetos de Lei nº 593/2007 e nº 225/2003. Os dois projetos, ao serem analisados

por  esta  Comissão,  receberam  parecer  pela  constitucionalidade  com  os

aperfeiçoamentos que se mostraram necessários.

Assim,  no  que  toca  à  competência  do  Estado  para  dispor  sobre  a  matéria,

ratificamos as razões de ordem jurídica já aduzidas por esta Comissão, tendo em

vista que o inciso XXVII do art. 22 da Constituição da República atribui ao Estado

competência suplementar em matéria de contrato administrativo, o que lhe permite

fixar  exigências  legais  visando,  entre  outras  coisas,  melhorar  a  qualidade  dos

serviços públicos. Aliás, isto é até necessário segundo o princípio constitucional da

eficiência, previsto no “caput” do art. 37 da Constituição Federal.

Nesse  sentido  decidiu  o  Supremo Tribunal  Federal  -  STF  -  na  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade  nº  2.349-7,  do  Espírito  Santo:  “Os  Estados  membros  são

competentes  para  explorar  e  regulamentar  a  prestação de serviços  de  transporte

intermunicipal”.

É necessário ainda observar que o Estado, com base no disposto no art. 25 da Lei

Maior, está autorizado constitucionalmente a legislar sobre a matéria uma vez que tal

dispositivo prevê que os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis

que adotarem, observadas os princípios nelas contidos. Vê-se, pois, que a matéria se

encontra no rol das competências legislativas do Estado.

Aduziu o Ministro Eros Grau, relator da mencionada Adin:

“A Constituição de 1988, no que toca à repartição de competência entre os entes
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federados,  estabelece  que  compete  aos  Municípios  dispor  sobre  os  assuntos  de

interesse local e, aos Estadosmembros, em relação às matérias que não lhes foram

vedadas pela Constituição, nem estiverem contidas entre as competências da União

ou dos Municípios.

Não há no texto constitucional previsão expressa em relação à competência para a

exploração de serviço de transporte intermunicipal. A Constituição cuidou apenas de

dispor  sobre  a  competência  para  explorar  os  transportes  terrestres  rodoviário

interestadual e internacional de passageiros - privativa da União, nos termos do art.

21, XII, ‘e’ - e para explorar o transporte coletivo no âmbito local - do Município, de

acordo com o art. 30, V. Daí a conclusão, ante o disposto no art. 25, § 1º, de que a

matéria  é  da  competência  dos  Estados-membros,  como  ressaltado  pelo  Ministro

Nelson Jobim, relator à época do indeferimento da medida cautelar.

Nessa  ordem  de  ideias,  se  a  prestação  desse  serviço  compete  aos  Estados-

membros, estes detêm competência também para regulamentar essa prestação”.

No que se refere à concessão de serviços públicos, é preciso esclarecer que o art.

175 da Constituição da República dispõe que a sua prestação incumbe ao Poder

Público,  na forma da lei,  diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,

sempre através de licitação.

Como já ressaltou esta Comissão na análise do Projeto de Lei  nº  253/2011,  “é

importante  lembrar  que  o  projeto,  se  aprovado,  incidirá  sobre  os  contratos

administrativos em curso”.

Nesse  aspecto  é  preciso  registrar  que  embora  exista  divergência  jurídica  na

doutrina e na jurisprudência com relação à edição de lei que proponha alterações de

contratos em vigor, o entendimento predominante no STF (ADI nº 3.225/RJ; ADI nº

2.733-6/ES e ADI nº 2.337-3/SC), é que as normas do poder concedente não podem

ser dirigidas ao regime de execução dos contratos já firmados, que, “no curso da

prestação, não podem ser modificados por lei” (ADI nº 3.225/RJ).

Assim, o princípio da segurança jurídica nos leva ao entendimento de que as novas

normas relativas à prestação de serviço público só devem ser dirigidas à formação de

novos contratos e às futuras licitações e respectivos editais, conforme se manifestou

esta Comissão na análise do Projeto de Lei nº 593/2007. Não podem, portanto, ser
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aplicadas na execução de contratos já firmados, sob pena de afronta ao ato jurídico

perfeito.

É  importante  ressaltar  que  em  outra  ocasião  a  Ministra  do  STF  Carmen  Lúcia

proferiu  voto em Ação Direta de Inconstitucionalidade,  considerando constitucional

uma lei  estadual  que concedeu  passe livre  às  pessoas  portadoras  de  deficiência

física. Ao enfrentar a questão referente à intervenção do Estado na ordem econômica,

a Ministra destacou:

“O empresário que constitui uma empresa voltada á prestação de serviço público de

transporte  coletivo  ampara-se  no  princípio  constitucional  da  livre  iniciativa  para

constituir a sua empresa, não dispõe de ampla liberdade para a prestação daquele

serviço.  Porque ele  é  concessionário  ou  permissionário  de  um  serviço público.  E

quanto a esse nem ao menos o Poder Público tem liberdade. Presta-o porque tem de,

não  porque  assim  quer  ou  como  decide.  A decisão  sobre  esse  serviço,  a  sua

qualidade de serviço público está na Constituição ( art. 21, inciso XII, ‘e’).”

Vale ainda observar que o referido projeto, apresentado em 2007, foi baixado em

diligência para Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop -, que,

em nota técnica encaminhada a esta Comissão, destacou que o projeto fere o direito

do delegatário do serviço público à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do

contrato  firmado.  Considerou  também  que  o  ônus  decorrente  da  adequação  da

proposta teria que ser suportado pela administração pública, hipótese em que seriam

necessários  a  previsão da  despesa nas  leis  orçamentárias  e  o  cumprimento  dos

requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº

101, de 2000) para a criação de despesa. Por outro lado, a Setop argumentou que

não foram apresentados estudos que comprovassem a necessidade da norma uma

vez que o índice de assaltos ocorridos nos ônibus não justificaria a sua criação. Trata-

se  de  matéria  que  deverá  ser  analisada  pela  comissão  de  mérito,  no  momento

oportuno.

Finalmente,  o  art.  1º  da  proposição  necessita  de  um reparo  de  ordem  técnico-

legislativa. Não é adequado que a lei, ao exigir o emprego de determinada tecnologia,

indique, de modo taxativo, quais instrumentos devam ser usados. Novos mecanismos

são criados a cada dia. É importante que a norma seja constituída em termos mais
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amplos, para não se tornar, em curto tempo, obsoleta.

Vislumbramos também a necessidade de reparo o art. 3º da proposição, que fixa

multa para o descumprimento do disposto na lei. Entretanto, as sanções aplicáveis

aos concessionários de serviço público já estão previstas no contrato de concessão,

com  base  no  que  dispõe  a  legislação  pertinente  à  matéria.  A inclusão  de  nova

obrigação contratual  não exige  a  imposição  de nova  penalidade.  Havendo o  seu

descumprimento,  as  penalidades  já  previstas  incidirão  de  pronto,  podendo  haver,

conforme  a  gravidade  da  infração,  até  mesmo  a  declaração  de  caducidade  da

concessão, o que implica rescisão contratual.

Para  sanar  as  irregularidades  apontadas,  entendemos  ser  necessária  a

apresentação de substitutivo.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  253/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece obrigação para empresas de transportes coletivos intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os veículos de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros

disporão de radiotransmissor, telefone celular ou outro aparelho que atinja a mesma

finalidade, para ser usado em situação de emergência.

Art. 2º – A obrigação a que se refere o art. 1º constará dos editais de licitação de

delegação  do  serviço  público  de  transporte  coletivo  rodoviário  intermunicipal  de

passageiros.

Art. 3º – O disposto nesta lei não se aplica aos contratos já firmados na data de sua

publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique – Rosângela Reis – Bruno Siqueira – André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 269/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto em epígrafe estabelece diretrizes

para a adoção de política de Crédito Ambiental de Incentivo aos Produtores Rurais e

Agricultores Familiares – Ecocrédito – no Estado e dá outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado quanto aos

aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa criar o Ecocrédito, incentivo a ser concedido pelo

Estado  ao  produtor  rural  que  declarar  uma  área  de  sua  propriedade  como  de

preservação  ambiental.  O  benefício  poderá  ser  concedido  também  às  áreas  de

reserva  legal  e  de  preservação  permanente,  desde  que  indicadas  pelo  órgão

ambiental competente. A proposição prevê ainda que o Estado fixará o valor anual por

hectare  preservado  e  fiscalizará  a  existência  e  a  importância  da  área declarada.

Finalmente,  estabelece  como  penalidade  para  o  proprietário  que  descumpra  o

compromisso de preservação a devolução dos valores recebidos, sem prejuízo das

demais sanções legais cabíveis, de ordem civil e criminal.

Como se observa, a finalidade do projeto é estimular a criação de novas áreas de

preservação ambiental por meio da concessão de subsídios econômicos.

Vale ressaltar que na legislatura passada tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº

1.426/2007,  com conteúdo idêntico ao do ora analisado.  Durante  a tramitação do

projeto anterior, sobreveio a edição da Lei nº 17.727, que dispõe sobre a concessão

de incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa

Verde, para os fins que especifica, e altera as Leis nºs 13.199, de 29/1/99, que dispõe

sobre a política estadual de recursos hídricos, e nº 14.309, de 19/6/2002, que dispõe
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sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Consideramos

que  o  projeto  em  análise  contém  dispositivos  que  podem  aprimorar  a  nova  lei,

especificamente  no  ponto  em  que  atribui  ao  produtor  a  iniciativa  de  integrar  o

programa,  instituindo  a  obrigatoriedade  de  fiscalização  da  área  pelos  órgãos

competentes a fim de verificar as informações prestadas pelo interessado no referido

ingresso;  também quando  atribui  ao  proprietário  a  responsabilidade de zelar  pela

preservação de sua área de proteção ambiental, instituindo o dever de o proprietário

restituir ao Estado os valores recebidos, caso praticar algum ato doloso que fira o

estabelecido  na  lei  em  análise.  Por  fim,  acolhemos  também  o  dispositivo  que

estabelece que, em caso de transferência do imóvel, fica o proprietário obrigado a

comunicar  expressamente aos órgãos estaduais  responsáveis  e ao comprador  os

compromissos firmados com o programa, repassando aos novos proprietários todos

os direitos e deveres relativos ao imóvel.

Com o intuito de favorecer uma aplicação mais assertiva dos recursos públicos e

também de favorecer uma melhor operacionalização de suas ações, apresentamos o

Substitutivo nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão

Pelas  razões  apresentadas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 269/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a

seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008, que dispõe sobre a concessão de

incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa

Verde, para os fins que especifica, e altera as Leis nºs 13.199, de 29 de janeiro de

1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos, e 14.309, de 19 de

junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei 17.727, de 2008, passa a vigorar acrescida dos arts. 1º - A a C:

Art. 1º - A – Poderão ser considerados beneficiários da Bolsa Verde o produtor rural

e o agricultor familiar que declararem área de sua propriedade como de preservação
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ambiental.

§  1º  -  A declaração  prevista  no  “caput”  se  dará  mediante  relatório  simplificado

contendo descrição detalhada da área preservada.

§  2º  -  Fica  facultada  ao órgão estadual  competente  a  fiscalização,  sem  prévia

comunicação, da área declarada de preservação para verificação das informações

prestadas pelo proprietário.

Art.  1º - B – O produtor contemplado com a Bolsa Verde será responsável pela

preservação ambiental de sua área.

Parágrafo único - Constatado qualquer ato doloso que fira o estabelecido nesta lei,

o produtor terá que devolver ao Estado o valor recebido por meio da Bolsa Verde, no

prazo  de  sessenta  dias  da  notificação  do  órgão  estadual  responsável,  com  as

correções  devidas,  sem  prejuízo  das  demais  sanções  cabíveis,  de  ordem  civil  e

criminal.

Art.  1º  -C  –  O  proprietário  contemplado  com  a  Bolsa  Verde  que  objetivar  a

transferência do imóvel em questão fica obrigado a comunicar expressamente aos

órgãos estaduais responsáveis e ao comprador os compromissos firmados para com

o programa.

Parágrafo  único  -  Em  caso  de  transferência  do  imóvel  declarado  como  de

preservação, todos os direitos e deveres serão assumidos pelos novos proprietários.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique – Bruno Siqueira – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 302/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Liza  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº  302/2011,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.241/2009, possibilita aos membros de igrejas

adventistas matriculados na rede pública estadual de ensino dispensa de exames de

avaliação curricular em dias que especifica e dá outras providências.

Em  virtude  da  apresentação  de  requerimento  aprovado  na  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  em  5/4/2011,  a  proposição  foi  baixada  em  diligência  à



167
____________________________________________________________________________

Secretaria de Estado de Educação, para que esse órgão se manifestasse sobre o seu

conteúdo.

Em  exame  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada quanto ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com a alínea “a” do inciso VI do art. 102 do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a dispensar  adventistas  que estudem em escolas

públicas estaduais de prestar exames de avaliação curricular nos dias de culto de sua

religião, notadamente às sextas-feiras, depois das 18 horas, e aos sábados. Além de

definir  critério  para  identificação  do  aluno  adventista,  determina  que  os

estabelecimentos de ensino definam, no calendário, datas para segunda chamada

dos  exames.  Segundo  o  autor,  a  proposição  em  comento  visa  a  assegurar  aos

adventistas o direito fundamental ao culto de sua religião.

A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Educação, a fim

de  que  se  manifestasse  sobre  a  matéria.  Em  18  de  maio,  após  análise  da

Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica, a Secretária de Estado de

Educação  encaminhou  o  Parecer  nº  10/2011,  em  que  considera  não  haver

impedimento para a aprovação da matéria, desde que “o direito expresso no texto

legal  seja extensivo a todos que não puderem exercer atividades no período que

especifica,  por  motivos  de  crença  religiosa;  que  a  definição  da  escola  para  a

realização de avaliações, em segunda chamada, seja coincidente com o período ou

turno em que o aluno estiver matriculado; e que seja suprimido o art. 4º, considerando

que não há necessidade de as escolas fazerem figurar em seus calendários os dias

de realização de provas em segunda chamada para os  alunos que não puderem

exercer atividades por motivos de crença religiosa”.

Assim,  a  Comissão  precedente,  em  sua  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 302/2011

na forma do Substitutivo n° 1, que inclui as consid erações da Secretaria de Estado de
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Educação.

A liberdade de crença consiste na possibilidade que cada indivíduo tem de escolher

a religião com que mais se identifica e seguir seus dogmas ou de não seguir religião

alguma. É de se supor que a liberdade de crença religiosa inclua o direito de se

fazerem opções que não conflitem com os dogmas da religião escolhida. Entretanto,

esse entendimento  tem causado alguns problemas,  principalmente  em relação às

religiões que prescrevem guardar o sábado como dia de recolhimento.

O estudo das raízes etimológicas da palavra “sábado” revela algo do significado

conferido a esse dia da semana pelo judaísmo. Em hebraico, sábado é “shabbat”, que

passou ao grego como “sabbaton” e ao latim como “sabatum”. A palavra hebraica se

relaciona com o verbo da mesma raiz que significa “cessar”, “deixar de fazer algo”,

“descansar”.

Para judeus e adventistas, o sábado é um dia sagrado e os rituais prescritos para

esse dia começam, na realidade, no pôr do sol da sexta-feira. Dessa maneira, os

seguidores  dessas  religiões  estão  sujeitos  a  princípios  de  consciência  que  os

impedem de frequentar aulas, realizar exames e até mesmo trabalhar nesse período.

Essa discussão estaria  resolvida  se a  interpretação  da prestação alternativa  de

serviço  fosse  adotada  pelas  instituições  públicas  e  empresas  privadas  ou  se  o

legislador  federal,  no  exercício  de  sua competência,  elaborasse um diploma legal

regulamentador dos incisos VI e VIII do art. 5º da Constituição Federal.

Se a União ainda não legislou sobre o tema, alguns Estados, contudo, já o fizeram:

no Amazonas, no Espírito Santo, na Paraíba, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do

Sul, em Santa Catarina e em São Paulo, o Poder Legislativo vem regulamentando a

concessão do direito de manutenção dessa prática religiosa.

Dessa forma,  a proposição em análise  se reveste  da  oportunidade e do  mérito

necessários ao seu acolhimento.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

302/2011, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Bosco, Presidente e relator – Carlin Moura – Neilando Pimenta.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 406/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  Projeto  de  Lei  nº  406/2011,  de  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  219/2007,  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade da implantação do acesso à internet para os alunos das escolas da

rede estadual.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem,  agora,  a  matéria  a  esta  Comissão,  para  receber  parecer  sobre  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em  exame torna  obrigatória  a  implantação  do  acesso  à  internet  nas

escolas  da  rede  pública  estadual,  para  utilização  por  alunos  e  professores;  seu

objetivo é, portanto, oferecer alternativas de pesquisa e de comunicação durante o

processo de aprendizagem escolar.

Salienta-se que a proposição que deu origem ao projeto em estudo foi analisada

por esta Comissão na legislatura precedente, caso em que obteve parecer concluindo

pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1. Como não houve alteração no ordenamento jurídico-constitucional

que demandasse a análise da matéria por ótica diversa, passamos a reproduzir a

argumentação expendida naquela oportunidade:

“O projeto de lei ora em exame estabelece a obrigatoriedade da implantação do

acesso à internet para os alunos das escolas da rede estadual. O art. 2º refere-se ao

programa Internet na Escola, embora ele não tenha sido mencionado antes, definindo

como  seus  objetivos  a  inclusão  das  escolas  públicas  na  rede  mundial  de

computadores, o acesso dos alunos e professores a outras formas de educação e

cultura e a possibilidade de troca de informações didáticas e pedagógicas entre as

escolas.  O  art.  3º  estabelece  que  os  equipamentos  devem  ficar  à  disposição  de
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alunos e professores durante todo o horário letivo de aula, assegurando aos alunos a

orientação de professores especialmente capacitados.

A matéria se encontra disciplinada pela Lei nº 13.082, de 1998, que determina a

criação de centros de informática nas escolas de ensino médio da rede pública do

Estado.  Esse diploma legal  não menciona expressamente  a internet,  que não se

encontrava tão disseminada no ano de sua promulgação; Todavia, a rede mundial de

computadores é matéria de que trata seu art. 1º, que assim dispõe:

Art. 1º - Serão criados, nos estabelecimentos estaduais da rede pública de ensino

médio,  centros  de  informática,  para  propiciar  aos  alunos  o  domínio  básico  de

equipamentos e programas no campo do processamento de dados, com o objetivo de

lhes oferecer instrumental para a aprendizagem escolar e de prepará-los para sua

atividade social.

A esta Comissão cabe apontar que, tendo em vista os propósitos de sistematização

e consolidação da legislação mineira, não se deve admitir a existência de duas leis

versando sobre o mesmo tema, razão pela qual apresentamos o Substitutivo nº 1,

que acrescenta dispositivo na referida Lei  nº  13.082, de 1998, estabelecendo que

haverá nos centros de informática computadores conectados à internet para uso de

alunos e professores.

Assim, deixamos para a Comissão de mérito opinar sobre a possibilidade de se

aperfeiçoar a Lei nº 13.082, de 1998, tendo em vista o acentuado desenvolvimento

tecnológico desde a sua promulgação. Certamente que a análise daquela comissão

levará em conta o desenvolvimento do programa Escolas em Rede”.

Cumpre-nos ressaltar que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, quando

realizou a análise de mérito do Projeto de Lei nº 219/2007, entendeu “que a lei objeto

da alteração sugerida pela citada comissão deve ser revogada, por  não estar em

consonância com a concepção atual de utilização dos recursos de informática como

instrumental para a aprendizagem escolar em toda sua extensão. A desatualização da

Lei  nº  13.082  pode  ser  verificada  quando  confere  a  esses  recursos  o  status  de

atividade extracurricular  e restringe sua implementação a centros de informática a

serem criados nas escolas. Ademais, a referida lei aplica-se apenas ao ensino médio,

ao passo que a informatização nas escolas mostra-se hoje imprescindível a partir do



171
____________________________________________________________________________

ensino fundamental”. Naquela oportunidade, então, sugeriu o Substitutivo nº 2 a fim

de corrigir a citada imperfeição e de aprimorar a proposição, mesmo sob os aspectos

da técnica legislativa.

Assim,  por  concordarmos  com  os  argumentos  aprovados  naquela  ocasião,

reproduzimos  abaixo  o  teor  do  Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela  Comissão  de

Educação, Ciência e Tecnologia.

Conclusão

Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei nº 406/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória  a  oferta de  equipamentos  e  de  programas  de informática nas

escolas da rede estadual, nos termos que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As escolas da rede estadual disporão de equipamentos e programas de

informática,  para  utilização  de  professores  e  alunos  dos  ensinos  fundamental  e

médio, como recurso auxiliar  de promoção da aprendizagem na execução de seu

projeto pedagógico.

Parágrafo único – O acesso à internet, de forma a possibilitar a comunicação e a

pesquisa  na  rede mundial  de  computadores,  inclui-se  entre  os  recursos  a  serem

oferecidos nas escolas nos termos do “caput” deste artigo.

Art.  2º  –  O  Estado  garantirá  os  recursos  materiais  e  humanos  necessários  à

manutenção dos equipamentos e dos programas de que trata esta lei e à orientação

técnica de seus usuários.

Art. 3º – Fica revogada a Lei nº13.082, de 31 de dezembro de 1998.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno Siqueira  -  Cássio

Soares - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 793/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 288/2007, dispõe sobre o Programa Saúde na

Escola,  no âmbito da rede estadual  de ensino do Estado, destinado a proteger a

saúde e diagnosticar e analisar os principais problemas manifestados pelos alunos.

Nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado ao projeto de lei

em epígrafe o Projeto de Lei nº 1.584/2011, de autoria do Deputado Anselmo José

Domingos, por conter matéria assemelhada.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser analisado quanto aos aspectos

jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição institui o Programa Saúde na Escola, que tem por objetivo garantir

educação sanitária básica ao estudante e possibilitar que ele receba informações a

respeito  de  métodos  preventivos  de  problemas  das  áreas  médica,  odontológica,

ambiental, de saneamento, de doenças transmissíveis e outras. O programa visa a

determinar  a  elaboração de projetos e atividades que contribuam para a solução,

adequada à realidade de cada escola e da comunidade na qual está inserida, dos

problemas diagnosticados, bem como a execução dos projetos com a participação da

comunidade escolar, além da avaliação e reorientação das ações planejadas.

O art. 3º do projeto relaciona em 12 incisos o conteúdo disciplinar a ser observado

nas escolas, em conformidade com o programa proposto.

Nos  seus  artigos  seguintes,  o  projeto  cria  a  função de  Agente  da  Saúde  para

servidor  do  Quadro de Pessoal  do  Magistério,  determina o  regime jurídico  desse

servidor e estabelece competência para a Secretaria de Estado da Educação, que

deverá firmar parcerias com órgãos públicos e organizações da sociedade civil com

vistas a subsidiar a execução das ações propostas no programa.

Vale ressaltar que proposições com conteúdo idêntico ao desta tramitaram nessa

Casa  nos  anos  de  2003  e  2007,  tendo  sido  aprovado  parecer  pela
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inconstitucionalidade  nas  duas  ocasiões.  Todavia,  reconsiderando  a  matéria,

entendemos  que  o  projeto  é  meritório  e  deve  prosperar  nesta  Casa,  podendo  o

legislador assumir um papel mais ativo na efetivação de direitos sociais, como é o

caso do direito à saúde, aqui debatido.

Inicialmente,  verifica-se  que  estão  atendidos  os  requisitos  formais  de

constitucionalidade,  tratando-se  de  matéria  que  é  da  competência  legislativa  do

Estado, a quem cabe legislar concorrentemente sobre educação, proteção e defesa

da saúde e proteção à infância e à juventude, nos termos dos incisos IX, XII e XV do

art.  24  da  Constituição  da  República,  encontrando-se  a  proposição  na  seara  de

iniciativa dos parlamentares, conforme o art. 65 da Constituição do Estado.

É necessário destacar, contudo, que os arts. 4º e 5º da proposição contrariam o

princípio da separação dos Poderes, preceituado no art. 2º da Constituição Federal,

uma vez que invadem a competência privativa do Poder Executivo, ao instituir função

pública e deliberar sobre o regime jurídico de servidor da Secretaria de Estado da

Educação,  bem como ao estabelecer  atribuição para órgão pertencente ao Poder

Executivo e diretamente subordinado ao Governador do Estado, em franca oposição

ao  disposto  no  art.  66,  inciso  III,  alíneas  “b”  e  “c”,  e  no  art.  90,  inciso  XIV,  da

Constituição  mineira.  Os  primeiros  dispositivos  destacados  estabelecem  a

competência  privativa  do  Chefe  do  Poder  Executivo  para  deflagrar  o  processo

legislativo  em  se  tratando  de  proposição  que  crie  cargo  e  função  públicos  na

administração direta, autárquica e fundacional. Já o segundo dispositivo determina

que compete privativamente ao Governador do Estado dispor, na forma da lei, sobre

a organização e a atividade do Poder  Executivo.  Ora,  a Secretaria  de Estado da

Educação,  a  que  se  reportam  os  citados  artigos  do  projeto,  constitui  órgão

diretamente  subordinado  ao  Chefe  do  Poder  Executivo,  sendo  seu  auxiliar  no

exercício  da  competência  privativa  de  direção  superior  desse  Poder.  É  o  que

estabelece o art.  90,  inciso II,  da Carta  Política mineira.  Para extirpar  tais  vícios,

apresentamos a Emenda nº 1.

No que se refere ao Projeto de Lei nº 1.584/2011, que institui o programa de saúde

oftalmológica, encontra-se em vigor a Lei nº 10.868, de 1992, que obriga as escolas

das redes pública e particular  de ensino a aplicarem, gratuitamente,  os testes  de
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acuidade  visual  e  auditiva  nos  alunos  da  pré-escola  e  do  1º  grau.  Segundo  a

fonoaudiologia, que, como se sabe, estuda as perturbações da fala e da audição, os

distúrbios  da  fala  estão  comumente  associados  à  deficiência  auditiva.  Atendidas

estão, pois, as preocupações explicitadas no projeto anexado ao projeto de lei em

epígrafe.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 793/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprimam-se os arts. 4º e 5º.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno Siqueira  -  Cássio

Soares - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 847/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição  em  análise,  de  autoria  do  Deputado  Delvito  Alves,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.490/2009, obriga os bancos, as empresas de

cartão de crédito, as operadoras de serviços de telefonia móvel, os provedores de

internet e televisão por assinatura a disponibilizar aos usuários mecanismos capazes

de gerar algum tipo de recibo, que lhes permita comprovar documentalmente o teor e

a data de suas solicitações.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão,  para  receber  parecer  sobre  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento  Interno,  bem  como  às  Comissões  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Fundamentação

A proposta em apreço pretende instituir a obrigatoriedade da emissão, por parte das

instituições financeiras e dos prestadores dos serviços públicos que menciona,  de

documento  hábil  para  a  comprovação  do  teor  e  da  data  das  solicitações
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encaminhadas pelos consumidores.

Pode-se  observar,  pelo  disposto  no  art.  24  da  Constituição  da  República,  a

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar

sobre a proteção ao consumidor.

É bem verdade que a União editou a Lei nº 8.078, em 11/9/90, contendo o Código

de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor,  que  estabeleceu  a  Política  Nacional  das

Relações  de  Consumo  com  o  objetivo  de  atender  as  necessidades  dos

consumidores,  visando ao respeito a sua dignidade,  à promoção de sua saúde e

segurança, à proteção de seus interesses econômicos, à melhoria da sua qualidade

de vida, bem como à transparência e harmonia nas relações de consumo.

Isso,  porém,  não  impede  que  esta  Casa  venha  a  dispor  sobre  o  assunto,  no

exercício da sua competência residual, tratando da matéria relativa à comprovação do

teor das demandas dos consumidores.

Os  serviços  prestados  por  meio  de  contratos  de  massa,  como  ocorre  com  a

telefonia e com as instituições financeiras, carecem de uma melhor regulamentação,

haja  vista  a  vulnerabilidade  do  consumidor  diante  desses  verdadeiros  impérios

econômicos.

Denota-se  que  a  proposta  está  em  plena  consonância  com  os  princípios

norteadores das relações de consumo e  representa uma contribuição significativa

desta  Casa  para  a  solução  de  conflitos  nessa  área,  possibilitando  que  os

consumidores, ao formularem algum tipo de reclamação junto a fornecedores dessa

natureza, detenham, em seu poder, documentos hábeis a comprovar a sua demanda.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 847/2011.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno Siqueira  -  Cássio

Soares - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 852/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei n° 852/2011, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n° 3.040/2009,  “dispõe  sobre  o  material

didático-pedagógico de uso individual exigido dos alunos pelas instituições do sistema

de ensino do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  nos  termos  do  art.  188  do  Regimento

Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o material didático-pedagógico de uso

individual exigido dos alunos pelas instituições do sistema de ensino do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

É importante ressaltar que proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura

anterior, oportunidade em que esta Comissão analisou detidamente a matéria no que

tange  ao  juízo  de  admissibilidade  e  apresentou  substitutivo.  Tendo  em  vista  a

inexistência de mudanças constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova

interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o  mesmo  posicionamento,

reproduzindo a argumentação jurídica apresentada:

“O projeto de lei em estudo veda às instituições que formam o sistema de ensino do

Estado de Minas Gerais, conforme o art. 17 da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96,

exigir do aluno, em lista de materiais didático-pedagógicos de uso individual, produtos

de  limpeza  para  utilização  coletiva,  material  de  higiene  pessoal  ou  material  de

expediente administrativo.

A Lei Federal nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação,

dispõe  em  seu  art.  17  que  o  sistema  de  ensino  dos  Estados  compreende  as

instituições  de  ensino  mantidas  pelo  poder  público  estadual;  as  instituições  de

educação superior mantidas pelo poder público municipal; as instituições de ensino

fundamental  e  médio  criadas  e  mantidas  pela  iniciativa  privada  e  os  órgãos  de
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educação estaduais.

O projeto proíbe, também, que o material pedagógico de uso individual do aluno

seja  obrigatoriamente  adquirido  na  própria  instituição  de  ensino  ou  em

estabelecimentos comerciais por ela indicados. Dispõe que, nos casos em que for

obrigatória, a entrega de materiais à instituição de ensino pode ser realizada de forma

parcelada, de acordo com a necessidade de cada aluno. Determina, ainda, que o

aluno tem direito à devolução do material  pedagógico não utilizado durante o ano

letivo. Veda o impedimento de o aluno assistir às aulas em caso de não apresentação

completa do material pedagógico.

No  exame da  matéria,  observa-se  que  o  projeto  visa  a  resguardar  os  pais  ou

responsáveis de eventual abuso dos educandários. A proposição desdobra princípios

previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em especial, em seu

art. 47, § 1º, que exige transparência quanto ao funcionamento do estabelecimento de

ensino antes do início das aulas. É possível sustentar, assim, que o projeto em exame

se enquadra no campo de competência legislativa do Estado e, considerando que

não  integra  matérias  de  competência  privativa  do  Chefe  do  Executivo,  tem  o

parlamentar iniciativa para a sua proposição.

Verifica-se  que  o  conteúdo  do  projeto  é  semelhante  ao  da  Lei  nº  16.669,  de

8/1/2007, que estabelece normas para a adoção de material didático-escolar pelos

estabelecimentos de educação básica da rede particular. A norma prevista no ‘caput’

do art. 1º do projeto em estudo é a mesma do art. 4º da Lei nº 16.669, de 2007; a do

parágrafo único do art. 1º do projeto é a prevista no art. 6º da Lei nº 16.669, de 2007.

Já a norma contida no ‘caput’ do art. 2º do projeto está contida no parágrafo único do

art. 2º da Lei nº 16.669, de 2007.

Entretanto, os destinatários das normas são diferentes: enquanto a Lei nº 16.669,

de 2007, engloba apenas os estabelecimentos de educação básica da rede particular,

o projeto em estudo é mais abrangente, já que contempla todas as instituições que

formam o Sistema Estadual  de Educação.  Ademais, a lei  em vigor  não contém a

norma prevista no art. 2º, § 2º, do projeto, que trata da devolução do material não

utilizado durante o ano letivo.

É importante observar que os objetivos da Lei nº 16.669, de 2007, são semelhantes
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aos  da  Lei  nº  6.586,  de  16/6/94,  do  Estado  da  Bahia.  Essa  lei  teve  a  sua

constitucionalidade questionada no Supremo Tribunal Federal – STF –, por meio da

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.266 - BA, que foi julgada improcedente. No

julgamento dessa ação, o STF decidiu o seguinte:

'Os serviços de educação, seja os prestados pelo Estado, seja os prestados por

particulares, configuram serviço público não privativo,  podendo ser  prestados pelo

setor privado independentemente de concessão, permissão ou autorização. Tratando-

se  de  serviço  público,  incumbe  às  entidades  educacionais  particulares,  na  sua

prestação,  rigorosamente  acatar  as  normas  gerais  de  educação  nacional  e  as

dispostas pelo Estado membro, no exercício de competência legislativa suplementar

(§ 2º do art. 24 da Constituição do Brasil)' (grifos nossos).

Por força do princípio da consolidação das leis, que orienta o processo legislativo

no Estado, não se deve criar uma nova lei para disciplinar a matéria, mas sim alterar

a  já  existente,  para  nela  introduzir  as  novas  propostas  parlamentares.  Afinal,  o

mesmo objeto não deve ser disciplinado por mais de uma lei. Nesse sentido dispõe o

art.  3º  do inciso IV da Lei Complementar nº 78, de 9/7/2004, que dispõe sobre a

elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado.

Por isso, entendemos que se deve alterar a Lei nº 16.669, de 2007, para nela inserir

a norma prevista no art. 2º, § 2º, do projeto, que trata da devolução do material não

utilizado durante o ano letivo. Afinal, essa norma não existe na lei em vigor.

(...)

Passamos  agora  a  tratar  das  normas  dirigidas  aos  estabelecimentos  de  ensino

público. Afinal, como já mencionado, a Lei nº 16.669, de 2007, é dirigida apenas aos

estabelecimentos da rede particular de ensino.

A Lei nº 12.781, de 6/4/98, proíbe a cobrança de taxa ou contribuição pelas escolas

públicas  estaduais.  Prevê,  ainda,  que  a  atividade  extraclasse  não  prevista  no

orçamento da escola seja custeada pela caixa escolar, com recursos próprios. Dispõe

também que o aluno não pode ser impedido de frequentar as aulas por não estar

uniformizado ou por não possuir o material escolar exigido.

Quanto ao material pedagógico, o Ministério da Educação, por meio do Programa

Nacional do Livro Didático – PNLD –, do Programa Nacional do Livro Didático para o
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Ensino  Médio  –  PNLEM  –  e  do  Programa  Nacional  do  Livro  Didático  para  a

Alfabetização de Jovens  e  Adultos  –  PNLA –  disponibiliza  para  todas  as  escolas

públicas brasileiras os livros didáticos que são utilizados pelos alunos.

Entretanto, quanto ao material escolar, que compreende materiais como caderno,

cola, caneta, papel, régua, etc., não existe fornecimento regular pelo Estado. Cabe,

então, ao aluno o fornecimento desse. Por isso, entendemos que devemos alterar a

supracitada Lei nº 12.781, de 1998, para nela incluir dispositivo proibindo exigir do

aluno da rede pública o fornecimento de itens de limpeza, de higiene, de expediente e

outros que não se vinculem diretamente às atividades desenvolvidas no processo de

aprendizagem. Também devem ser previstas na lei dirigida à escola pública normas

relativas  à  devolução do material  escolar  não utilizado  durante  o  ano  letivo  e  ao

fornecimento parcelado do material escolar, ao longo do semestre”.

Cumpre acrescentar que, em sintonia com a emenda apresentada pela Comissão

de Educação, Ciência e Tecnologia ao substitutivo apresentado por esta Comissão na

legislatura passada, deixamos de incluir, no substitutivo ora apresentado, dispositivo

que revigora o art. 7° da Lei n° 16.669, de 2007, q ue proibia ao estabelecimento de

ensino da rede particular condicionar a participação do aluno nas atividades escolares

à aquisição ou posse do material didático-escolar. Com efeito, é fundamental que o

aluno disponha do material didático-escolar, sendo certo que a não utilização desse

material implica prejuízos à aprendizagem do próprio aluno e de seus colegas, além

de trazer dificuldades para o professor.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do

Projeto de Lei nº 852/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 16.669, de 8 de janeiro de 2007, que estabelece normas para a

adoção de material didático-escolar pelos estabelecimentos de educação básica da

rede particular, e a Lei nº 12.781, de 6 de abril de 1998, que proíbe a cobrança de

taxa ou mensalidade em escola pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 16.669, de 8 de janeiro de 2007, fica acrescentado do
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seguinte § 2º, ficando o seu parágrafo único transformado em § 1º:

“Art. 2º – (...)

§  2º  –  O material  escolar  não utilizado  durante  o  ano letivo  será  devolvido  ao

aluno.”.

Art. 2º – A Lei nº 12.781, de 6 de abril de 1998, fica acrescida do seguinte art. 6º-A :

“Art. 6º-A – No caso de a escola solicitar material escolar, o aluno poderá optar pelo

seu fornecimento integral no início do ano letivo ou pelo fornecimento ao longo do

semestre, conforme cronograma semestral básico de utilização divulgado pela escola.

§ 1º – O material escolar não utilizado durante o ano letivo será devolvido ao aluno.

§ 2º – É vedado exigir do aluno o fornecimento à escola de itens de limpeza, de

higiene,  de  expediente  e  outros  que  não  se  vinculem  diretamente  às  atividades

desenvolvidas no processo de aprendizagem.”.

Art. 3º – O art. 7º da Lei nº 12.781, de 6 de abril de 1998, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  7º  –  O  agente  público  que  descumprir  o  disposto  nesta  lei  será

responsabilizado administrativamente, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno Siqueira  -  Cássio

Soares - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 855/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.249/2009,  “estabelece  obrigação  para  a

venda de passagens de transporte coletivo intermunicipal”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.
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188 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  propõe  que  as  concessionárias  de  serviço  público  de

transporte coletivo intermunicipal de passageiros sejam obrigadas a receber cartões

de crédito e de débito como forma de pagamento das passagens. Nos termos do

projeto tal obrigação deverá constar nos editais de licitação de delegação do referido

serviço público e só se aplicará aos futuros contratos de concessão.

Projeto de igual teor já foi detidamente analisado por esta Comissão na legislatura

anterior. Tendo em vista que não houve nenhuma mudança no ordenamento jurídico

que nos levasse a um novo entendimento sobre a matéria, ratificamos o parecer já

exarado por esta Comissão, nos seguintes termos:

“O serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros é

uma atividade de competência do Estado, que poderá prestá-lo diretamente, por meio

de seus próprios órgãos, ou mediante contrato de concessão, conforme prescreve o

art. 10, IX, da Carta mineira. Quanto à prestação dos serviços públicos, nos termos

do art.  175 da Constituição Federal,  “incumbe ao Poder Público,  na forma da lei,

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,

a  prestação  de  serviços  públicos”.  Feita  a  licitação,  estabelece-se  entre  o  poder

público e o concessionário do serviço uma relação contratual que será formalizada

por meio do contrato. A concessão de serviço público é uma categoria de contrato

administrativo e, nessa condição, o poder público participa da relação jurídica com

supremacia de poder em face do concessionário, razão pela qual o Estado goza de

um conjunto de poderes especiais com vistas à satisfação do interesse público.

Dessa forma, ao proceder à concessão do serviço, pode o Estado estabelecer, no

edital de licitação ou no contrato a ser firmado com o concessionário, obrigações que

devem ser  observadas  na  prestação  do  serviço  público.  Tais  normas,  segundo o

ensinamento da administrativista Maria Sylvia Zanella di Pietro, devem obedecer ao

princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a garantir  que o

contratado tenha assegurada a percepção de remuneração que lhe permita executar

suas obrigações e manter,  durante toda a execução do contrato, a relação custo-

benefício estabelecida no momento do sua celebração (“Parcerias na Administração
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Pública”, São Paulo, Editora Atlas, 4ª. ed., pág. 77).

Cumpre observar que o transporte intermunicipal de passageiros constitui serviço

de essencial importância para o cidadão, devendo ser prestado de forma eficiente e

adequada às necessidades dos usuários. A Constituição Estadual, ao dispor sobre os

serviços  públicos,  prevê,  em seu art.  40,  que incumbe ao Estado e  ao  particular

delegado assegurar a sua efetividade, a continuidade e a segurança na prestação do

serviço, observando-se os direitos dos usuários. Prevê, ainda, o § 2º do referido artigo

que  a  lei  disporá  sobre  as  obrigações  de  o  concessionário  e  o  permissionário

manterem o serviço adequado. Não resta dúvida de que o pagamento com cartão de

débito ou de crédito já foi incorporado no dia a dia do cidadão, de forma que já é

aceito pelos mais diversificados tipos de comércio. Ademais, representa significativa

função econômica, principalmente pelo fato de evitar a circulação efetiva do dinheiro.

Nesse ínterim, é imperioso observar que a amplitude das formas de pagamento das

passagens contribui para uma prestação mais abrangente e, portanto, mais eficaz do

serviço de transporte de passageiros na medida em que proporciona maior acesso

aos seus usuários.

Quanto  à  iniciativa  parlamentar  para  apresentar  projeto  de  lei  dispondo  sobre

contratação  administrativa,  entendemos  ser  ela  possível,  uma  vez  que  não  há

restrição a esta iniciativa no Texto Constitucional.  Ademais, por tratar  o projeto de

obrigações a serem previstas nos futuros contratos não há que se falar em aumento

de despesa para o Estado nem para o particular, pois a obrigação será estabelecida

em  momento  futuro,  no  qual  se  poderá  estabelecer  o  equilíbrio  econômico  do

contrato”.

Neste  aspecto  é  de  ressaltar  que  existe  grande  polêmica  na  doutrina  e  na

jurisprudência com relação à edição de lei que proponha alterações de contratos em

vigor. Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.733, o Supremo Tribunal

Federal -STF- declarou a inconstitucionalidade de uma norma sob o argumento de

que a iniciativa parlamentar estava afetando o equilíbrio  econômico-financeiro dos

contratos celebrados pela administração,  afetando, assim, o princípio da harmonia

entre  os  Poderes  (Relator:  Ministro  Eros  Grau,  julgamento  em  26/10/2005).  No

julgamento da ADI nº 3.225-9, o STF condicionou a interferência de lei na execução
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dos  contratos  administrativos  à  indicação  da  correspondente  fonte  de  custeio

(Relator: Ministro César Peluso, julgamento em 17/9/2007).

Já  no  voto  proferido  pela  Ministra  Carmen  Lúcia,  na  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade  julgada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  foi  ressaltada  a

constitucionalidade  de  uma  lei  estadual  que  concedeu  passe  livre  às  pessoas

portadoras de deficiência física; todavia, o projeto de lei em questão aplica-se, tão

somente  aos  contratos  futuros.  Assim,  concluímos  que,  pela  ótica  da

constitucionalidade, é possível a edição de lei que estabeleça obrigações para futuras

contratações do Estado, pois, ao conceder o serviço é possível que o poder público

estabeleça  mecanismos  de  compensação  financeira  com  o  concessionário  do

serviço, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e o interesse

público.

Conclusão

Pelas razões expostas concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 855/2011.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Bruno Siqueira - Cássio

Soares - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 940/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Arlen  Santiago,  o Projeto  de Lei  nº  940/2011,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.438/2009, “veda a realização dos exames

que especifica e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Preliminarmente,  vem o projeto a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O  projeto  de  lei  em  epígrafe  veda  “a  realização  de  exames  optométricos,  a

manutenção de equipamentos médicos e a venda sem prescrição médica de óculos

de grau e lentes de contato no interior das óticas” ou estabelecimentos congêneres

“ou  mesmo  fora  de  suas  dependências”.  Além  disso,  impede  que  tais

estabelecimentos façam anúncios “sugerindo a adaptação de lentes de contato”. Em

caso  de  descumprimento  dessas  regras,  o  infrator  fica  sujeito  às  seguintes

penalidades: advertência, na primeira ocorrência; multa, no valor de 100 Unidades

Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Ufemgs  –,  na  segunda  ocorrência;  multa

equivalente  ao  dobro  da  prevista  anteriormente,  nas  ocorrências  posteriores,  e

suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo de 30 dias; por

fim, cassação do alvará de funcionamento. O objetivo do projeto, de acordo com a

justificação apresentada, é coibir os riscos à saúde pública em razão da prática de

atividades privativas de médicos oftalmologistas por pessoas não habilitadas.

Vale lembrar que, embora o projeto em análise seja fruto de desarquivamento de

projeto anterior, este não chegou a ser apreciado por esta Comissão.

Em vista dessas considerações iniciais, passamos à análise da proposição.

Do ponto de vista formal, poder-se-ia dizer que a matéria não está elencada entre

as hipóteses de iniciativa legislativa privativa. Todavia, há vício de competência no

projeto,  na  medida  em  que  vedar  o  exercício  de  determinadas  atividades  por

optometristas  é matéria que se insere no âmbito de  competência  da  União.  Com

efeito, o art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal determina que é livre o exercício

de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que

a  lei  estabelecer.  De  acordo  com  a  classificação  de  José  Afonso  da  Silva,  o

dispositivo  é  exemplo  de  norma  de  eficácia  contida,  a  saber,  aquela  em  que  o

constituinte regulou de maneira suficiente a matéria, deixando, porém, margem para

atuação restritiva por parte do legislador infraconstitucional. Logo, em caso de prática

de atividade profissional, é consolidado o entendimento de que é livre o seu exercício,

até que sobrevenha lei regulamentadora, quando, então, as condições ali previstas

passam a ser obrigatórias. E, nos termos do inciso XVI do art. 22, é da competência

privativa da União legislar sobre a organização do sistema nacional do emprego e as

condições para o exercício de profissões. Portanto, é defeso aos Estados membros
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criar  regras  que  interfiram  no  exercício  de  atividades  profissionais,  sob  pena  de

indevida intromissão em assuntos de competência federal.

Ressaltamos, ademais, que já existem, no plano federal, normas que estabelecem

vedações quanto ao exercício de determinadas atividades pelos optometristas, entre

as quais confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica. Com efeito, a

legislação  existente  sobre  optometria  remonta  ao  governo  Vargas,  quando  foram

editados dois decretos sobre a matéria. O primeiro, Decreto n° 20.931, de 1932, ao

regular  e  fiscalizar  o  exercício  de  diversas  profissões  de  saúde  –  de  medicina,

inclusive –, sujeita o exercício da profissão de optometria à prova de habilitação, a

juízo da autoridade sanitária, e proíbe aos optometristas a instalação de consultórios

para  atender  clientes.  Seu  art.  39  veda  expressamente  “às  casas  de  ótica

confeccionar  e  vender  lentes  de grau sem prescrição médica,  bem como instalar

consultórios  médicos  nas  dependências  dos  seus  estabelecimentos”.  Este  foi

revogado pelo Decreto n° 99.678, de 1990, o que foi  tornado sem efeito por Decreto

s/n°, de 12/7/91. Por sua vez, o Decreto 24.492, de  28/6/34, baixa instruções sobre o

Decreto nº 20.931, de 1932, na parte relativa à venda de lentes de grau, autorizando

o registro de optometrista prático, a quem compete manipular ou fabricar lentes de

grau, aviar as fórmulas óticas fornecidas por médico oculista, substituir por lentes de

grau  idêntico  aquelas  que  lhe  forem  apresentadas  danificadas,  datar  e  assinar

diariamente  o  livro  de  registro  do  receituário  de  ótica.  O  decreto  também  proíbe

expressamente ao proprietário, sócio gerente, ótico prático e aos demais empregados

do estabelecimento escolher ou permitir  escolher,  indicar  ou aconselhar  o uso de

lentes de grau, sob pena de processo por exercício ilegal da medicina, além de outras

penalidades previstas em lei.

Além disso,  a  Classificação  Brasileira  de  Ocupações de  2002,  do  Ministério  do

Trabalho e Emprego, Portaria nº 397/2002, descreve o conteúdo das atividades dos

técnicos  em  óptica  e  optometria,  nos  seguintes  termos:  “Realizam  exames

optométricos;  confeccionam  lentes;  adaptam  lentes  de  contato;  montam  óculos  e

aplicam próteses oculares. Promovem educação em saúde visual; vendem produtos e

serviços  ópticos  e  optométricos;  gerenciam  estabelecimentos.  Responsabilizam-se

tecnicamente por laboratórios ópticos, estabelecimentos ópticos básicos ou plenos e
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centros de adaptação de lentes de contato. Podem emitir laudos e pareceres ópticos-

optométricos”.

Segundo  a  referida  portaria,  os  optometristas  exercem  suas  funções  em

laboratórios ópticos, em estabelecimentos ópticos básicos e plenos, em centros de

adaptação de lentes de contato,  podendo,  ainda,  atuar no ramo de vendas e em

atividades educativas na esfera da saúde pública. Atuam de forma individual e em

equipe, sem supervisão, em ambientes fechados e também em veículos, no período

diurno.

É de notar que, com o aumento da especialização funcional e da concorrência entre

os  profissionais  da  saúde,  têm-se  acirrado  as  disputas  pela  ampliação  das

prerrogativas de monopólio sobre o exercício de determinadas atividades, a exemplo

das controvérsias presentes entre os médicos oftalmologistas e os optometristas. Em

2008, o Conselho de Óptica e Optometria ajuizou, no Supremo Tribunal Federal, a

Ação  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  nº  131,  contra  os  Decretos

Presidenciais nºs 20.931/32 (arts.  38, 39 e 41) e 24.492/34 (arts. 13 e 14).  Esses

dispositivos fazem restrições à profissão, impedindo os optometristas, por exemplo,

de instalar consultórios e prescrever lentes de grau. O STF ainda não deliberou sobre

a  matéria.  O  Conselho  ressalta  que  esses  profissionais  recebem  negativas  e

cassações de pedidos de alvarás sanitários para abrir estabelecimentos, autuações

da Anvisa e até respondem a processos por exercício ilegal da medicina e a ações

civis públicas movidas pelo Ministério Público.

Todavia, as disputas apontadas somente poderão ser resolvidas no âmbito federal,

não apenas levando-se em consideração os argumentos jurídicos já destacados, mas

também a necessidade de o exercício das atividades profissionais obedecer a um

padrão uniforme em todo o território nacional, de modo a não causar desequilíbrio na

oferta de mão de obra nem prejuízo para a qualidade dos serviços prestados.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 940/2011.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Cássio Soares – Luiz
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Henrique – Bruno Siqueira – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 977/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.131/2008,  “dispõe  sobre  diretrizes  e

procedimentos  para  a  reciclagem,  o  gerenciamento  e  a  destinação  final  de  lixo

tecnológico e dá outras providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/4/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a” do Regimento Interno.

Em razão da semelhança de objeto, foram anexados a esta proposição, nos termos

do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 1.045/2011, de autoria

do Deputado Fred Costa, que “altera o art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de

2000, que dispõe sobre a Política Estadual de Apoio e Incentivo à Coleta Seletiva de

Lixo”, e o Projeto de Lei nº 1.430/2011, de autoria do Deputado Leonardo Moreira,

que “torna  obrigatórios  para  os  fabricantes,  distribuidores,  comerciantes,  coletores

seletivos e recicladores o recolhimento e a reciclagem de celulares descartados”.

Fundamentação

A proposição  sob  exame visa  a  estabelecer  diretrizes  e  procedimentos  para  a

reciclagem, o  gerenciamento  e  a destinação final  de lixo  tecnológico,  de  modo a

impedir danos ou impactos negativos ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade.

Nesse sentido, entre outras normas, o projeto define o que se deve entender por lixo

tecnológico,  dispõe  sobre  a  responsabilidade  pela  sua  destinação  final  e  fixa

penalidades para eventuais casos de descumprimento de suas prescrições.

Cumpre  registrar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na  legislatura

passada. Na ocasião, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

desta Assembleia Legislativa destacou que “parcela considerável de seus dispositivos
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já integra a Política Estadual de Apoio e Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo – Lei nº

13.766, de 2000 –, e a Política Estadual de Resíduos Sólidos – Lei nº 18.031, de

2009”.

A mesma Comissão manifestou, por outro lado, preocupação com art. 4º do projeto,

“pois  seu  conteúdo  é  de  competência  federal.  Ele  determina  que  os  produtos  e

componentes  eletroeletrônicos  comercializados  no  Estado  devem  indicar  na

embalagem ou no rótulo  advertências  sobre  a  proibição do seu descarte  em  lixo

comum, orientação sobre postos de entrega do lixo tecnológico, endereço e telefone

de contato dos responsáveis pelo descarte do material e alerta sobre a existência de

metais  pesados  ou  substâncias  tóxicas  entre  os  componentes  dos  produtos.

Disposições  sobre  rotulagem  de  produtos,  como  as  descritas  acima,  devem  ser

uniformes em todo território nacional e disciplinadas por órgãos federais.”

Finalmente, considerando a oportunidade para atualizar a lei da Política Estadual de

Apoio e Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo, cujo art. 4º elegeu somente disquete de

computador,  lâmpada  fluorescente,  pilha  e  bateria  como resíduos  que  devem  ter

tratamento especial,  a  mencionada Comissão propôs um substitutivo à proposição

para “acrescentar na Lei nº 13.766, de 30/11/2000, todos os resíduos de produtos

eletroeletrônicos  que  estejam  em  desuso  e  submetidos  ao  descarte,  incluindo

componentes, subconjuntos e materiais consumíveis necessários para o seu pleno

funcionamento”.

Tendo em vista a legitimidade da iniciativa parlamentar na espécie, a competência

legislativa concorrente do Estado para legislar em matéria de direito ambiental e a

pertinência  das  referidas  ponderações  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, endossamos a solução então proposta, que, ademais,

foi apresentada pelo Deputado Fred Costa na forma do Projeto de Lei nº 1.045/2011,

apenso à proposição ora analisada.

Observamos  ainda  que  a  alternativa  sugerida  também  contempla  o  objeto  do

Projeto de Lei nº 1.430/2011, do Deputado Leonardo Moreira, não se justificando no

caso a elaboração de uma disposição e muito menos de uma lei  específica para

aparelhos de telefonia celular.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 977/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a

Política Estadual de Apoio e Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” e os § 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de

2000, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º – O resíduo sólido que, por sua composição físico-química, necessite de

procedimentos especiais ou diferenciados para seu manejo e destinação final, tem

suas  normas  para  recolhimento,  reutilização,  reaproveitamento,  reciclagem,

tratamento  ou  disposição  final  ambientalmente  adequada,  que  minimize  danos  e

impactos negativos à saúde pública e ao meio ambiente, definidas na Lei nº 18.031,

de 12 de janeiro  de  2009,  sem prejuízo  do  disposto  na Lei  nº  13.796,  de  20  de

dezembro de 2000.

§ 1º – Caracterizam-se como resíduos sólidos a que se refere o ‘caput’ deste artigo

todos  os  resíduos  de  produtos  e  equipamentos  eletroeletrônicos  que estejam  em

desuso e submetidos ao descarte, incluindo componentes, subconjuntos e materiais

consumíveis necessários para o seu pleno funcionamento.

§ 2º – Os resíduos de que trata este artigo serão entregues pelos usuários aos

estabelecimentos que comercializam os produtos que lhes deram origem ou à rede

de  assistência  técnica  autorizada  pelas  respectivas  indústrias,  para  repasse  aos

fabricantes  ou  importadores,  a  fim  de  que  adotem,  diretamente  ou  por  meio  de

terceiros, procedimentos de reutilização, reaproveitamento, reciclagem e tratamento

ou disposição final ambientalmente adequada.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Bruno Siqueira  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 998/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.337/2010, altera o art. 1º da Lei nº 12.491, de

16/4/97.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 8/4/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno, analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria.

Fundamentação

A proposição em tela pretende alterar o art.  1º da Lei nº  12.491, de 1997,  que

determina a inclusão de conteúdo e atividades voltadas para a orientação sexual no

currículo do ensino fundamental e dá outras providências. De acordo com o art. 1º da

proposição,  as  escolas  públicas  e  privadas  integrantes  do  Sistema  Estadual  de

Educação  incluirão,  na  grade  curricular  do  ensino  médio,  conteúdo  e  atividades

voltadas para a orientação sexual e a sustentabilidade.

O projeto também altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.491, de 1997, para

facultar ao Poder Executivo oferecer sugestão de conteúdos de orientação sexual e

sustentabilidade  aos  estabelecimentos  de  ensino,  bem  como  providenciar  a

divulgação  de  textos  relativos  às  matérias  e  a  distribuição do  materiais  didáticos

correspondentes.

Afirma o autor que sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado com a

continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade

humana. Segundo ele, trata-se de um meio de configurar a civilização e a atividade

humanas,  de tal  forma que a sociedade,  os  seus membros e as suas economias

possam  preencher  as  suas  necessidades  e  expressar  o  seu  maior  potencial  no

presente  e,  ao  mesmo  tempo,  preservar  a  biodiversidade  e  os  ecossistemas,

planejando  e  agindo  de  forma  a  atingir  a  manutenção  indefinida  desses  ideais.

Prossegue  dizendo  que  a  sustentabilidade  abrange  vários  níveis  de  organização,

desde a vizinhança local até o planeta inteiro. Para um empreendimento humano ser

sustentável, tem de ter em vista quatro requisitos básicos. Esse empreendimento tem
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de  ser:  ecologicamente  correto,  economicamente  viável,  socialmente  justo  e

culturalmente aceito. Em termos simples, sustentabilidade é prover o melhor para as

pessoas e para o ambiente tanto agora quanto para um futuro indefinido.

No que se refere à inclusão do referido conteúdo disciplinar no currículo escolar, a

matéria se insere no âmbito de competência estadual uma vez que o art. 24, inciso

IX, da Constituição da República prevê a competência concorrente da União, dos

Estados  e  do  Distrito  Federal  para  legislar  sobre  educação,  cultura  e  ensino.  É

importante  ressalvar  que  as  normas  que  estabelecem  diretrizes  gerais  para  a

educação nacional são de competência privativa da União, nos termos do art.  22,

inciso XXIV, da Carta Federal. É preciso, assim, distinguir  entre duas modalidades

básicas de leis  educacionais.  Dessa forma,  a competência da União  para legislar

sobre  normas  gerais  não  exclui  a  competência  suplementar  dos  Estados  para

atender, segundo os princípios gerais definidos na lei federal, as peculiaridades dos

governos locais.

No  exercício  de  sua  competência  privativa,  a  União  editou  a  Lei  nº  9.394,  de

20/12/96, que dispõe sobre diretrizes e bases da educação nacional. Tal lei introduziu

uma  significativa  alteração  no  sistema  de  composição  curricular  dos  ensinos

fundamental e médio, tornando-o mais flexível. Assim, prevê em seu art. 26 que os

currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a

ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da

cultura,  da  economia  e  da  ciência.  Prevê,  ainda,  que  os  sistemas  de  ensino

assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram

progressivos graus de autonomia pedagógica.

Assim,  as  legislações  suplementares  editadas  pelos  Estados  devem  zelar  pela

autonomia das unidades escolares, preconizada como um dos maiores objetivos da

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB –, buscando implementar uma política

educacional coerente com a demanda e os direitos de alunos e professores.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo pedagógico no currículo das escolas

da  rede  púbica  de  ensino  médio  é  matéria  que  não  encontra  óbice  jurídico  de

natureza formal. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito, em
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sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.991-1/DF, ao

reconhecer  a  competência  do  Estado  membro  para  regulamentar  normas  sobre

conteúdos curriculares, em face da capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e

23, V, da Constituição da República.

Deve-se  observar  que  o  art.15  da  LDB  prevê  que  os  sistemas  de  ensino

assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram

progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira,

observadas as normas gerais de direito financeiro público. Neste sentido, verifica-se,

que o projeto não inclui a sustentabilidade como uma nova disciplina, o que feriria a

autonomia conferida às unidades escolares, mas insere tal conteúdo em uma das

disciplinas  já  existentes  na  grade  curricular,  que  já  dispõe  de  infraestrutura

necessária,  contando  com  professores  e  horários  disponíveis  para  oferecer  tal

estudo.

Ressaltamos, por fim, a necessidade de uma profunda análise, a ser realizada pela

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia sobre as implicações que a inclusão

desse conteúdo no currículo escolar poderá causar na autonomia pedagógica das

escolas,  inclusive  sobre  a  possibilidade  de  a  carga  de  disciplinas  a  serem

obrigatoriamente  incluídas  na  parte  flexível  do  currículo  dessas  escolas  tornar-se

excessiva e, por isso, impraticável.

Conclusão

Em face do exposto concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 998/2011.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Luiz Henrique – Bruno

Siqueira – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.020/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.020/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 536/2007, dispõe sobre o uso de

equipamentos de raios X nas penitenciárias estaduais.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/4/2011, a proposição foi  distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, para parecer.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  conforme  o  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Cumpre  dizer  que  projeto  com  conteúdo  idêntico  já  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura  passada,  sob  o  número  537/2007,  ocasião  em  que  a  Comissão  de

Constituição e Justiça emitiu parecer sobre a matéria. Como não houve alterações

jurídico-constitucionais que acarretassem mudança no entendimento então exarado

pela Comissão, reproduzimos a seguir o seu teor.

“A proposição em análise objetiva a instalação e o uso de equipamentos de raios X

nas penitenciárias estaduais.

Conforme  consta  na  fundamentação  do  projeto,  o  ingresso  clandestino  de

substâncias e materiais, como armas, drogas e telefones celulares, nas penitenciárias

do Estado tem causado muitos problemas de segurança pública e contribuído para a

frustração da execução penal.

A matéria de que trata a proposta se situa na esfera de competência do legislador

estadual. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 24, I, insere na órbita de

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal a edição de

normas de direito penitenciário.

A Constituição Estadual, por sua vez, estabelece, em seu art. 10, VI, que compete

ao Estado manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da

pessoa e do patrimônio. Acrescenta, ainda, no art. 10, XV, 'a', que ao Estado compete

legislar concorrentemente com a União sobre direito penitenciário.

No que toca à iniciativa do processo legislativo por  parlamentar relativamente à

matéria, também não existe vedação de ordem constitucional, à vista do que dispõe o

art. 66 da Constituição do Estado.

Vê-se,  portanto,  que,  sob o prisma jurídico-constitucional,  não existem óbices à

tramitação da matéria nesta Casa.
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É mister  observar  que a  Lei  nº  12.492,  de  1997,  dispõe  que  toda  pessoa que

ingressar  em estabelecimento prisional  deve ser  submetida a revista padronizada,

com vistas a assegurar a necessária segurança nesses estabelecimentos. Para tanto,

obriga  a  instalação,  nas  referidas  instituições,  de  detectores  de  metais  e  outros

equipamentos necessários para impedir a entrada de qualquer tipo de arma de fogo.

Obriga o visitante a ser submetido ao exame de detecção de metais.

Verifica-se que o citado diploma legal trata da matéria que é objeto do projeto em

tela. Assim, em razão do princípio da consolidação das leis que informa o processo

legislativo e em observância à norma contida no art. 3º, IV, da Lei Complementar nº

78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração e a alteração das leis no nosso Estado,

entendemos ser necessária a apresentação de um substitutivo para alterar a lei que

já disciplina o assunto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.020/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 12.492, de 16 de abril  de 1997, que dispõe sobre o sistema de

revista nos estabelecimentos prisionais do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 3º da Lei nº 12.492, de 16 de abril de 1997, que dispõe sobre o

sistema de revista nos estabelecimentos prisionais do Estado, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  3º  –  Com  o  objetivo  de  garantir  a  segurança,  serão  instalados,  nos

estabelecimentos prisionais, detectores de metais, equipamentos de raios X e outros

equipamentos necessários para impedir a entrada de arma, droga, telefone celular ou

objeto não permitido.

Parágrafo  único  –  Toda  pessoa  que  ingressar  no  estabelecimento,  inclusive  as

relacionadas no parágrafo único do art. 2º, será submetida ao exame de detecção de

metais e de raios X.”.

Art.  2º  –  O  prazo  para  a  instalação  dos  equipamentos  de  raios  X  nos

estabelecimentos prisionais é de um ano contado da data da publicação desta lei.
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Art. 3º – Os recursos para o cumprimento do disposto nesta lei serão oriundos do

Fundo Penitenciário Estadual, instituído na Lei nº 11.402, de 14 de janeiro de 1994.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Bruno  Siqueira  –  Luiz

Henrique – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.061/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.746/2008,  “dispõe  sobre  lançamento  de

gordura  ou óleo  vegetal  utilizados na fritura  de alimentos nos  encanamentos que

interligam a rede coletora de esgotos”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe-nos,  preliminarmente,  examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal,  nos  termos do art.  188,  combinado com o  art.  102,  III,  do

Regimento Interno.

Em razão da semelhança de objeto, foi anexado a esta proposição, nos termos do §

2º do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 1.468/2011, de autoria do

Deputado  Paulo  Lamac,  que  “institui  a  política  estadual  de  coleta,  tratamento  e

reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal”.

Fundamentação

Cumpre  registrar,  inicialmente,  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura passada. A Comissão de Constituição e Justiça analisou então a matéria

no  que  tange  ao  juízo  de  admissibilidade.  Como  não  houve  mudança  legal

superveniente  que  propiciasse  nova  interpretação,  ratificamos  o  posicionamento

manifestado  anteriormente  e  reproduzimos  a  fundamentação  apresentada  na

ocasião:

“A proposição em análise tem o objetivo de proibir o lançamento de gordura ou óleo
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vegetal  utilizados na fritura de alimentos nos encanamentos que interligam a rede

coletora de esgotos ou equivalentes no Estado.

Legalmente,  os  restos  de  gordura  animal  e  de  óleo  vegetal  de  cozinha  são

enquadrados como resíduos sólidos resultantes de atividade doméstica ou industrial

com a finalidade de preparar alimentos. Conforme estabelece o inciso XXIII do art. 4º

da Lei nº 18.031, de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos,

eles não podem ser descartados na rede pública de esgotos ou em corpos d’água:

‘Art. 4º – Para os efeitos desta lei, considera-se:

(...)

XXIII – resíduos sólidos os resíduos em estado sólido ou semissólido resultantes de

atividade  industrial,  doméstica,  hospitalar,  comercial,  agrícola,  de  serviços  e  de

varrição, inclusive os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e os

resíduos gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede

pública de esgotos ou em corpos d'água;’.

Portanto, nesse ponto, o projeto não inova o ordenamento jurídico.

Também não inova a ordem jurídica a regra do projeto segundo a qual  o poder

público deverá estabelecer normas específicas para o controle desse tipo de resíduo,

tendo em vista o disposto no art. 4º da Lei nº 13.766, de 2000, textualmente:

‘Art.  4º  –  Compete  ao  Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental  –  Copam  –

estabelecer  normas  para  recolhimento,  reutilização,  reciclagem,  tratamento  ou

dispositivo final ambientalmente adequada de resíduo sólido que, por sua composição

físico-química, necessite de procedimentos especiais para descarte no meio ambiente

sem prejuízo do disposto na Lei nº 13.796, de 20 de dezembro de 2000.’

Em relação aos arts. 4º, 5º, 6º e 7º do projeto, observamos que tais dispositivos

violam o ordenamento constitucional, uma vez que estabelecem competências para a

Copasa-MG,  matéria  de  iniciativa  legislativa  privativa  do  Chefe  do  Executivo,  de

conformidade com o art. 66, III, da Constituição do Estado:

‘Art.  66  –  São  matérias  de  iniciativa  privativa,  além  de  outras  previstas  nesta

constituição:

(...)
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III – do Governador do Estado:

(...)

e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e

entidade da administração indireta;’.

Como  se  sabe,  constitucionalmente,  a  gestão  do  lixo  domiciliar  é  atribuição

municipal.  Dessa  forma,  para  sanar  as  irregularidades  apontadas,  propomos  um

mecanismo alternativo para auxiliar os Municípios no enfrentamento do problema do

descarte ambientalmente inadequado de sobras de gorduras e óleos de uso culinário.

Em nossa avaliação,  o  Estado deve  atuar  de  modo a  incentivar  o  poder  local  a

implantar  a  coleta  seletiva  desse  tipo  de  resíduo  sólido,  em  parceria  com  a

comunidade e o setor produtivo, concepção que é desenvolvida no Substitutivo nº 1,

apresentado na conclusão deste parecer.”

Observamos, finalmente, que a solução proposta abarca os principais objetivos do

Projeto de Lei nº 1.468/2011, que “institui a política estadual de coleta, tratamento e

reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.061/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  a  Política  Estadual  de  Beneficiamento  de  Óleos  e  Gorduras  de  Origem

Vegetal ou Animal de Uso Culinário e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Beneficiamento de Óleos e Gorduras

de Origem Vegetal ou Animal de Uso Culinário com o objetivo de:

I – proteger a saúde;

II – prevenir a contaminação dos solos e dos recursos hídricos;

III – evitar danos à rede de esgotos;

IV – informar a população quanto aos riscos ambientais causados pelo despejo de

restos de óleo e gordura de origem animal ou vegetal de uso culinário na rede de

esgoto e as vantagens múltiplas dos processos de seu beneficiamento;

V – incentivar projetos de beneficiamento de restos de óleos e gorduras de origem
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vegetal ou animal de uso culinário;

VI – criar mecanismos que favoreçam a exploração econômica de restos de óleo e

gordura de origem animal ou vegetal de uso culinário, desde a coleta, o transporte e a

revenda, até os processos industriais de sua transformação.

Art.  2º  –  A Política  Estadual  de  Beneficiamento  de  Óleo e  Gordura  de  Origem

Vegetal ou Animal de Uso Culinário compreende as ações desenvolvidas pelo poder

público com a finalidade de incentivar a participação do empresariado e do terceiro

setor na coleta, beneficiamento e descarte ambientalmente adequado de restos de

óleo e gordura de uso culinário, como:

l  –  o  apoio  estratégico  para  o  aprimoramento  da  atividade  econômica e  social

voltada para o beneficiamento de resíduos de gordura e óleo de uso alimentar;

II  –  o  desenvolvimento  de  campanhas  educativas  para  a  conscientização  da

sociedade  sobre  os  riscos  de  danos  ambientais  do  descarte  inadequado  desses

resíduos  na  natureza  e  sobre  as  vantagens  econômicas  e  sociais  de  seu

beneficiamento;

III – o incentivo à criação de centros municipais de coleta de resíduos sólidos por

meio de:

a) doação de bem imóvel desafetado de domínio estadual;

b) concessão gratuita de bem patrimonial do Estado;

c) doação de bens móveis do Estado;

IV – a criação de linhas de crédito:

V – o estímulo à pequena empresa e ao cooperativismo;

VI – a participação da sociedade civil e da iniciativa privada no planejamento e na

implementação de ações e programas governamentais voltados para os fins desta lei;

VII – o estímulo às iniciativas municipais e não governamentais voltadas para a

gestão integrada do resíduo sólido de que trata esta lei;

VIII – a realização de diagnóstico técnico do consumo e do descarte de restos de

óleo e gordura de uso culinário, especialmente em escala comercial e industrial.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente – Luiz Henrique,  relator – Rosângela Reis – Bruno
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Siqueira – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.107/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.993/2009,  “dispõe  sobre  o  licenciamento

ambiental das empresas que efetuam o transporte de produtos e resíduos perigosos

no âmbito do Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em razão da semelhança de objeto, foi anexado a esta proposição, nos termos do §

2º do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 1.440/2011, de autoria do

Deputado  Wander  Borges,  que  “dispõe  sobre  o  transporte  e  o  armazenamento

temporário de resíduos sólidos perigosos no Estado”.

Fundamentação

Cumpre  registrar,  inicialmente,  que  proposição  idêntica  ao  projeto  em  epígrafe

tramitou nesta Casa na legislatura passada. A Comissão de Constituição e Justiça

analisou então a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade. Como não houve

mudança  legal  superveniente  que  propiciasse  nova  interpretação,  ratificamos  o

posicionamento  manifestado  anteriormente  e  reproduzimos  a  fundamentação

apresentada na ocasião, que se aplica igualmente ao Projeto de Lei nº 1.440/2011,

que “dispõe sobre o transporte e o armazenamento temporário de resíduos sólidos

perigosos no Estado”.

“A  proposição  sob  exame  pretende  condicionar  a  prestação  de  serviços  de

transporte de produtos perigosos ou de resíduos sólidos no território do Estado a

prévio licenciamento ambiental da empresa transportadora, sem prejuízo de outras

exigências da legislação ambiental e sanitária estadual e federal.
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Estabelece,  então,  uma série de atribuições para o órgão estadual  competente,

como a definição desses produtos, a especificação dos produtos e veículos na licença

de operação e a manutenção de cadastro das empresas licenciadas. Atribui também

deveres  para  as  empresas,  como  a  responsabilidade  por  danos  ambientais,  a

obrigação  de  contratar  responsável  técnico  e  a  comprovação  de  que  possuem

condições para atendimento a situações de sinistro. Por fim, estabelece penalidades

administrativas  para  os  casos  de  descumprimento  das  obrigações  que  pretende

instituir.

Na justificação, sustenta o autor do projeto a necessidade de ‘aperfeiçoamento dos

mecanismos legais de modo a levar os responsáveis pelo transporte de produtos e

resíduos  perigosos  ao  constante  aprimoramento  de  seus  recursos  técnicos  e

humanos’.

Verificamos, inicialmente, que a matéria tratada no projeto não se encontra entre

aquelas de iniciativa privativa, indicadas no art. 66 da Constituição do Estado. Logo,

nesse particular, não vislumbramos óbice à atuação parlamentar.

No que se refere à competência legislativa, observamos que a proposição contém

normas que perpassam diversos ramos da legislação brasileira, especialmente sobre

meio ambiente, saúde, transporte e condições para o exercício de profissões. Ocorre

que transporte e trabalho se inserem no âmbito da competência legislativa privativa

da  União  Federal,  conforme  inteligência  dos  incisos  XI  e  XXIV  do  art.  21  da

Constituição da República, de modo que o Estado não pode legislar nessa seara. Já

meio  ambiente  e  saúde  são  matérias  de  competência  legislativa  concorrente,  de

acordo com os incisos VI,  VII,  VIII  e  XII  do art.  24 da Constituição da República.

Significa isso, conforme os §§ 1o a 4o do mesmo artigo, que à União compete editar

as normas gerais, cabendo aos Estados membros da Federação suplementar essas

normas,  estabelecendo  disposições  específicas,  em  função  das  respectivas

peculiaridades, e editar suas próprias normas gerais em temas eventualmente não

regulados por lei federal.

Constatamos,  nesse  sentido,  que  já  há  vasta  legislação  federal  regulando  o

transporte de produtos perigosos e resíduos sólidos em território nacional. Destacam-

se, inicialmente, os Decretos Federais nºs 96.044, de 18/5/88, e 98.973, de 21/2/90,
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que aprovam, respectivamente,  os  Regulamentos  para  o  Transporte  Rodoviário  e

Ferroviário  de  Produtos  Perigosos.  Por  seu  turno,  a  Lei  Federal  nº  10.233,  de

5/6/2001, que “dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre”,

conferiu, no inciso VII do seu art. 22, competência à Agência Nacional de Transportes

Terrestres – ANTT – para regular o transporte de cargas especiais e perigosas em

rodovias e ferrovias. No exercício dessa prerrogativa, a ANTT editou a Resolução nº

420, de 12/2/2004, que “aprova as instruções complementares ao regulamento do

transporte terrestre de produtos perigosos”, a qual foi posteriormente alterada pelas

Resoluções nºs 701, de 2004, 1.644, de 2006, 2.657 e 2.975, de 2008.

Essa legislação federal especifica as exigências aplicáveis ao transporte terrestre

de  produtos  perigosos,  estabelecendo  prescrições  referentes  à  classificação  dos

produtos,  marcação  e  rotulagem  das  embalagens,  sinalização  das  unidades  de

transporte, documentação exigida, etc.

Verificamos, ainda, que há normas internacionais sobre a questão, como o Acordo

de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos entre os

Estados partes do Mercosul, aprovado no Brasil pelos Decretos Federais n°s 1.797,

de 25/1/96, e 2.866, de 1998.

Observamos, por outro lado, que o item 18 do Anexo VIII da Lei Federal nº 6.938,

de 31/8/81, que “dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente”, estabelece que

o  transporte  de  cargas  perigosas  enquadra-se  no  conceito  de  atividades

potencialmente poluidoras, pelo que sua exploração depende de prévio licenciamento

pelo órgão ambiental competente, conforme prescreve o art. 10 da mesma lei.

Além disso, essa lei federal estabelece em seu art. 14 uma série de penalidades

administrativas aplicáveis às pessoas que descumprirem seus preceitos, que vão da

multa à suspensão da atividade da empresa. Prescreve, ainda, no § 1º do mesmo

artigo,  a regra da responsabilidade civil  objetiva  para danos ambientais  no direito

brasileiro.  E  institui,  no  inciso  II  do  seu  art.  17,  “Cadastro  Técnico  Federal  de

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais”, para

registro  obrigatório  de  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  se  dedicam  a  atividades

potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e comercialização

de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente.
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Portanto, não obstante as valorosas intenções do autor,  vê-se que a proposição

analisada pretende regular matérias que escapam à competência legislativa estadual

e,  naquilo  que  respeita  à  competência  suplementar  do  Estado,  não  inova  o

ordenamento jurídico. Não pode, assim, ser validamente transformada em lei.”

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.107/2011.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - André Quintão - Bruno

Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.134/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.795/2008, di spõe sobre a emissão do recibo

anual  de  quitação  dos  débitos  relativos  à  prestação  dos  serviços  públicos

disponibilizados por meio de concessionárias e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Não podemos deixar de mencionar que proposição similar tramitou nesta Casa em

legislatura anterior (Projeto de Lei n° 2.795/2008) , tendo esta Comissão analisado de

forma detalhada a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade e concluído por

sua  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade.  Contudo,  vislumbramos

outros aspectos que justificam a reanálise da matéria.

A proposição  em  análise  beneficia  o  consumidor  na  medida  em  que  obriga  as

concessionárias  dos  serviços  públicos  responsáveis  pelo  fornecimento  de  água,



203
____________________________________________________________________________

energia elétrica, telefone, televisão a cabo, entre outros, a emitir, anualmente, recibo

de quitação do pagamento das parcelas mensais relativas à prestação do serviço.

Segundo o autor do projeto, a adoção da medida proposta evita a manutenção, pelo

consumidor, de um grande volume de recibos ou comprovantes de pagamento das

referidas contas.

Em  relação  aos  aspectos  sobre  os  quais  deve  esta  Comissão  manifestar-se,

esclarecemos, de início, que a matéria não está abrangida por aquelas de iniciativa

reservada  do  Governador  do  Estado  e  encontra-se  no  âmbito  da  competência

concorrente  do  Estado  para  legislar  sobre  a  proteção  e  defesa  do  consumidor,

conforme previsto no art. 24, VIII, da Constituição Federal.

Em 29/7/2009, foi editada a Lei Federal n° 12.007, que “dispõe sobre a emissão de

declaração  de  quitação  anual  de  débitos  pelas  pessoas  jurídicas  prestadoras  de

serviços  públicos  ou  privados”.  A referida  lei,  em seu  art.  1°,  estabelece  que “as

pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados são obrigadas a emitir

e a encaminhar ao consumidor declaração de quitação anual de débitos”.

Observa-se, portanto, que o conteúdo proposto pelo projeto de lei, além de ser de

competência  legislativa  do  Estado,  não  contraria  a  mencionada  lei  federal,  não

havendo, portanto, óbice à sua tramitação.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.134/2011.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Bruno

Siqueira – Luiz Henrique – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.272/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe, decorrente

de  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.201/2007,  institui  no  âmbito  da

administração pública do Estado o Programa Desburocratiza Minas.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011, foi o projeto distribuído para as
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer.

Preliminarmente,  o projeto vem a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo pretende instituir, no âmbito da administração pública do

Estado  o  Programa  Desburocratiza  Minas,  com  o  escopo  de  melhorar  os

procedimentos  e  aperfeiçoar  a  prestação  de  serviços  públicos  aos  cidadãos  e  à

sociedade,  tendo  como  diretrizes  a  qualidade,  a  eficiência,  a  transparência

administrativa, a simplificação de trâmites, a redução de exigências burocráticas. O

projeto cria também o Comitê Gestor de Desburocratização, vinculado ao Governador

do Estado e composto pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que

será  seu  presidente,  pelo  Secretário  de  Estado  de  Governo,  pelo  Secretário  de

Estado de Desenvolvimento Econômico,  pelo Secretário  de Estado da Fazenda e

pelo Advogado-Geral do Estado.

Cabe dizer, inicialmente, que a matéria foi objeto de análise na legislatura anterior,

caso em que obteve parecer pela antjuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade.

Não obstante, ao refletir novamente sobre a matéria, vislumbramos outros aspectos

de natureza jurídica que viabilizam a sua aprovação.

Inicialmente é importante considerar que a elaboração e a execução de programas

são atividades administrativas e estão inseridas na competência material do Estado,

cabendo  ao  Poder  Executivo,  estruturado  como  o  detentor  dos  instrumentos

apropriados para criar programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos,

a competência para instituir esse tipo de ação.

Por fim, informamos que a Lei nº 7.747, de 1980, autorizou o Poder Executivo a

instituir o Programa Estadual de Desburocratização; o Decreto nº 20.381, de 8/1/80,

instituiu o programa estadual de desburocratização; o Decreto nº 20.591, de 3/6/80,

por  sua  vez,  estabeleceu os  procedimentos  para  a  execução  desse programa;  o

Decreto nº 43.146, de 2/1/2003, criou o Programa de Modernização da Gestão no

Estado; e, por fim, o Decreto nº 44.774, de 2008, adotou medidas simplificadoras na
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recepção de documentos no âmbito da administração pública do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.272/2011.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Bruno Siqueira – Rosângela

Reis – Luiz Henrique – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.280/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.058/2008,  “altera  o  art.  1º  da  Lei  nº

16.698, de 17 de abril de 2007”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por objetivo modificar a redação do art. 1º da Lei nº

16.698,  de  2007,  que  autoriza  a  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  –

Copasa-MG – a criar empresas subsidiárias nos termos que especifica. O art. 1º de

que se cogita autoriza a Copasa a “criar empresa subsidiária integral com a atribuição

de planejar,  projetar,  executar,  ampliar,  remodelar  e  explorar  serviços  públicos  de

abastecimento  de  água  e  de  esgotamento  sanitário;  a  coleta,  a  reciclagem,  o

tratamento e a disposição final do lixo urbano, doméstico e industrial; a drenagem e o

manejo das águas pluviais urbanas, em localidades da região de planejamento Norte

de Minas e das bacias hidrográficas dos Rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus,

Buranhém, Itanhém e Jucuruçu”.
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A subsidiária  integral  em questão foi  instituída  sob a  denominação de Copanor

Copasa – Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais

S.A.,  entidade  controlada  diretamente  pela  Copasa,  que  é  a  única  acionista,  e

indiretamente pelo Estado.

A alteração proposta visa a ampliar o campo de atuação da citada subsidiária, a fim

de alcançar os Municípios abrangidos pelas bacias hidrográficas dos Rios Suaçuí e

Santo Antônio e garantir a execução de serviços públicos de saneamento básico e

coleta  de  lixo  aos  habitantes  dessa  região,  que,  aliás,  possui  baixo  índice  de

desenvolvimento humano.

A  Copasa  é  uma  empresa  de  economia  mista  da  administração  indireta  do

Executivo e vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana, conforme prescreve o art. 12, VII, “c”, da Lei Delegada nº 179, de 2011, que

dispõe sobre a organização básica e a estrutura da administração pública do Poder

Executivo do Estado. Na condição de empresa estatal, a Copasa tem personalidade

de direito privado, autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio e sujeita-

se a controle de finalidade da mencionada Secretaria.

A Copanor, na qualidade de empresa subsidiária, tem a mesma natureza jurídica da

Copasa,  sendo,  portanto,  uma  modalidade  de  empresa  estatal  cuja  criação  é

antecedida de autorização legislativa, por força de preceito constitucional. No caso

em  tela,  está-se  diante  de  duas  entidades  da  administração  indireta  do  Poder

Executivo:  a Copasa,  que é a empresa de primeiro  grau criada pelo Estado,  e a

Copanor,  que  é  a  empresa  de  segundo  grau  instituída  pela  Copasa.  Ambas  as

entidades integram a estrutura organizacional do Poder Executivo, o que pode levar o

intérprete do direito a vislumbrar vício formal de inconstitucionalidade ao se usurpar a

iniciativa  privativa  do  Governador  do  Estado  para  a  deflagração  do  processo

legislativo.

No caso em tela, é oportuno ressaltar que a empresa Copanor já foi instituída pelo

Estado e encontra-se em pleno funcionamento. O que o projeto prevê é a ampliação

da área de abrangência da mencionada subsidiária, de modo a alcançar também as

bacias hidrográficas dos Rios Suaçuí e Santo Antônio. Essa alteração, por si só, não

interfere na estrutura organizacional do Poder administrador, pois não tem o propósito
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de criar, transformar ou extinguir órgãos ou entidades da administração pública nem

de modificar a natureza das atribuições anteriormente fixadas pelo Governador do

Estado. Trata-se, pura e simplesmente, de ampliar o campo de atuação da Copanor,

sem, todavia, subverter seus objetivos institucionais, pois, se isso ocorresse, estar-se-

ia contrariando o ordenamento constitucional em vigor.

Dessa  forma,  entendemos  que  a  proposição  não  invade  a  seara  privativa  do

Governador do Estado para o tratamento da matéria, pois é da essência da empresa

estatal em questão o exercício de atividades voltadas para a reciclagem, o tratamento

e a disposição final do lixo urbano, doméstico e industrial, bem como a drenagem e o

manejo das águas pluviais urbanas em localidades da região de planejamento Norte

de Minas e de determinadas bacias hidrográficas, entre outras atividades correlatas.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.280/2011.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Luiz

Henrique – Bruno Siqueira – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.353/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.655/2010, “dispõe sobre a proteção, o auxílio

e  a  assistência  aos  policiais  e  bombeiros  militares,  policiais  civis  e  agentes

penitenciários do Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  29/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição sob exame pretende obrigar o Estado a fornecer “proteção, auxílio e

assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários

cuja  vida  esteja  em  situação  de  risco  ou  cuja  integridade  física  esteja  sendo

ameaçada em razão da natureza de suas atividades ou em função do local onde

residem”. Para tanto, institui programa estadual de proteção, auxílio e assistência aos

policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários, bem como o

respectivo conselho deliberativo. Estabelece, por fim, que as despesas decorrentes

da execução do programa correrão à conta das dotações orçamentárias do órgão a

que pertencer o beneficiado e do Programa Lares Geraes.

Entendemos, inicialmente, que é legítima a iniciativa parlamentar analisada, salvo

no que se refere à criação e estruturação do conselho referido nos arts. 4º, 5º e 6º e à

previsão de ajuda financeira mensal constante no inciso V do art. 3º e da dotação

orçamentária referida no art. 9o. Com efeito, nos termos do inciso III do art. 66 da

Constituição do Estado, por simetria ao § 1º do art. 61 e ao art. 165 da Constituição

da  República,  a  criação  e  a  organização  dos  órgãos  do  Poder  Executivo  e  o

orçamento público são matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Além  disso,  importa  observar  que,  por  força  do  princípio  constitucional  da

separação  dos  Poderes,  a  elaboração  e  a  execução  de  programa  de  governo

integram  o  rol  de  competências  do  Poder  Executivo.  Quando  a  execução  de

programa de ação governamental demanda recursos, estes devem estar previstos na

Lei Orçamentária Anual – LOA. Em se tratando de programa de duração continuada,

este deve estar previsto também na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO –, por

força  do  art.  165  da  Constituição  da  República,  e  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  –  PPAG  –,  conforme  inteligência  do  art.  154  da  Constituição  do

Estado.

Ao que nos parece, portanto, o conteúdo do projeto deve limitar-se a estabelecer as

atividades que objetiva sejam desempenhadas pelo Poder Executivo e os respectivos

critérios de incidência. Optamos, nesse sentido, por excluir do texto a referência a um

programa  estadual  de  proteção,  auxílio  e  assistência  aos  policiais  e  bombeiros

militares, policiais civis e agentes penitenciários, cuja instituição, repita-se, depende

de previsão nas referidas leis que compõem o ciclo do planejamento orçamentário.
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Conservamos, porém, o núcleo essencial da proposta.

A  par  dessas  intervenções  decorrentes  de  exigências  de  ordem  jurídico-

constitucional,  aproveitamos  o  ensejo  para  promover  breves  ajustes  no  texto  em

atenção  à  necessária  padronização  e  objetividade  do  texto  legal,  conforme  os

preceitos da técnica legislativa, tudo na forma da Emenda nº 1, apresentada ao final

deste parecer.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.353/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprimam-se os arts. 2º, 4º,  5º e 9º e o inciso V do art. 3º,  renumerando-se os

demais, e,  no inciso IX do art.  3º,  a  expressão “do órgão executor do programa”;

substitua-se,  no  inciso  I  do  art.  3º,  a  expressão  “da  inclusão  no  programa”  pela

expressão “do deferimento da medida”; e dê-se ao “caput” do art. 3º e aos arts. 6º e

8º a seguinte redação:

“Art. 3° – Para os fins do disposto nesta lei, o po der público assegurará aos policiais

e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários a que se refere o art. 1º:

(...)

Art. 6° – Na implementação do disposto nesta lei, c ompete ao Poder Executivo:

I – decidir sobre os pedidos de proteção, auxílio e assistência;

II – especificar os tipos de proteção, auxílio ou assistência pertinentes a cada caso;

III  –  determinar  a exclusão daqueles  que não se  tenham adaptado à  proteção,

auxílio  ou  assistência,  ou  que  tenham  manifestado  conduta  incompatível  com  as

medidas deferidas;

IV – coordenar e uniformizar as ações de proteção, auxílio e assistência;

V  –  celebrar  convênio  com  entidade  pública  ou  privada  para  a  execução  das

medidas de proteção, auxílio e assistência;

VI – coordenar rede de proteção social entre entidades civis, militares e religiosas;

VII – divulgar os objetivos desta lei entre os servidores públicos e militares;

VIII – assegurar o sigilo das providências e das informações referentes aos casos

examinados;
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IX – definir plano para adoção dos mecanismos de proteção às vítimas de ameaça,

nos casos de transferência de residência.

(...)

Art. 8º – Os policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários a

que se refere o art. 1o terão prioridade na aquisição de moradia fora da área de risco,

no âmbito de programa estadual de construção de unidades habitacionais,  caso a

situação se prolongue por mais de quatro anos.”.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Luiz

Henrique – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.354/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Durval Ângelo, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.931/2007, “dispõe sobre o pagamento mensal

às organizações da sociedade civil conveniadas ao Estado, para prestação de serviço

na área de direitos humanos”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 29/4/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,

nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende disciplinar o repasse de recursos às organizações da

sociedade civil conveniadas ao Estado para prestação de serviço na área de direitos

humanos.

Conforme consta na justificação do projeto, a adoção das medidas propostas tem o

objetivo de otimizar a rotina administrativa daquelas entidades que muitas vezes se

veem em dificuldade para  pagamento de  despesas,  notadamente  os  salários  dos

seus funcionários, que deve ser quitado até o quinto dia útil de cada mês, segundo

dispõe a legislação trabalhista.

A qualificação  das  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  como  Organização  da
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Sociedade Civil  de Interesse Público – Oscip -  foi  disciplinada por meio da Lei  nº

14.870, de 16/12/2003, regulamentada pelo Decreto nº 43.749, de 12/2/2004.

Observa-se que a referida norma tratou do repasse dos recursos às entidades civis

que tenham como objetivos a assistência social, a cultura, a defesa e conservação do

patrimônio histórico e artístico, a saúde, a segurança alimentar e nutricional,  entre

outros,  quando  estipulam  convênio  com  o  Estado,  para  a  consecução  dos  seus

objetivos.

Em  conformidade  com  o  disposto  no  art.  13,  §  1º,  da  mencionada  norma,  os

créditos  orçamentários  assegurados  às  Oscips  serão  liberados  de  acordo  com  o

cronograma de desembolso e as demais disposições previstas no termo de parceria,

observado, ainda, o que determina o decreto regulamentar.

O citado decreto, por sua vez, dispõe em seu art. 10 que a liberação dos recursos

obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no termo de parceria,  salvo se

autorizada sua liberação em parcela única.

Não  existe  nenhuma  vedação  de  ordem  constitucional  ou  legal  para  que  se

estabeleça,  por  lei,  uma  data  para  a  liberação  dos  recursos  destinados  às

organizações da sociedade civil que se relacionam com a adminsitração pública para

prestação continuada dos serviços discriminados na lei específica.

Com  efeito,  a  Constituição  mineira  preconiza,  em  seu  art.  61,  que  são  da

competência  desta  Casa  Legislativa  as  disposições  relativas  às  matérias  de

competência do Estado.

A definição de uma data específica pode facilitar em muito o fluxo de caixa dessas

entidades, que poderão firmar compromissos com terceiros na certeza de honrá-los

com  os  recursos  provenientes  dos  convênios,  o  que  se  mostra  plenamente

compatível com o princípio da razoabilidade, consagrado pela Carta do Estado.

Não vislumbramos, também, nenhum vício que possa inviabilizar a tramitação do

projeto, não se encontrando a matéria entre aquelas de iniciativa reservada a outros

poderes do Estado.

Entendemos oportuna, entretanto, a aprovação da proposta na forma do substitutivo

apresentado ao final deste parecer, que altera a redação do § 1º do art. 13 da norma

cogitada, contemplando, consoante o princípio da isonomia, não apenas as entidades
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que atuam na área de direitos humanos como também as Oscips que desenvolvem

trabalhos significativos no segmento da educação, da saúde, do combate à pobreza,

entre outras que passam pelos mesmos problemas de caixa mencionados pelo autor

da proposta.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.354/2011 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a redação do § 1º do art. 13 da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 1º do art. 13 da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.13 - (...)

§ 1º - Os créditos orçamentários assegurados às Oscips serão liberados de acordo

com o cronograma de desembolso, até o terceiro dia útil de cada mês.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Rosângela Reis – Bruno

Siqueira – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.433/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da  Deputada Rosângela Reis,  o projeto de lei  em epígrafe, fruto do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.305/2009, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

inserções  de  mensagens  educativas  sobre  o  uso  de  drogas  e  substâncias

entorpecentes durante ‘shows’, eventos culturais e esportivos voltados para o público

infanto-juvenil realizados no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 30/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem a matéria, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme determina o art. 188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em apreço pretende determinar a exibição, nos eventos culturais e

esportivos voltados ao público infanto-juvenil no Estado, de mensagens educativas

alusivas aos malefícios causados pelo uso de drogas e substâncias entorpecentes.

Ressaltamos que proposição com igual conteúdo tramitou nesta Casa no ano de

2009,  tendo  recebido  parecer  pela  inconstitucionalidade.  Todavia,  após  detida

reflexão  sobre  o  tema,  consideramos  que  o  projeto  de  lei  em  análise  merece

prosperar.

Inicialmente, deve-se destacar que estão atendidos, no geral, os requisitos formais

de constitucionalidade, tratando-se de matéria que é da competência legislativa do

Estado, a quem cabe legislar concorrentemente sobre educação, proteção e defesa

da saúde e proteção à infância e à juventude, nos termos dos incisos IX, XII e XV do

art. 24 da Constituição da República, encontrando-se, ainda, a proposição na seara

de iniciativa dos parlamentares, conforme o art. 65 da Constituição do Estado.

Além disso, o art. 222, § 3o, da Constituição do Estado determina que a prevenção

da  dependência  de  drogas  e  afins  é  dever  do  Estado,  que  prestará  atendimento

especializado à criança e ao adolescente dependentes, desenvolvendo ações que

auxiliem sua integração na comunidade, na forma da lei. Esse dispositivo ensejou a

edição não apenas da Lei no 11.544, de 1994, que contém disposições normativas

densificadoras de tal  comando constitucional,  como também da Lei  no 13.080, de

1998, que dispõe sobre campanha educativa de prevenção do uso de drogas, da Lei

nº 16.941, de 2007, que torna obrigatória a afixação de cartazes nas boates e casas

noturnas alertando sobre os riscos das drogas, e, finalmente, da Lei nº 16.834, de

2007, que dispõe sobre a exibição, nos cinemas do Estado, de filme educativo sobre

as consequências do uso de drogas.

Por fim, ressaltamos que não há como negar que o projeto trata de medida que

objetiva  beneficiar  a  coletividade,  uma  vez  que  é  necessário  um  maior  grau  de

conscientização acerca dos malefícios decorrentes do uso de drogas.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade



214
____________________________________________________________________________

do Projeto de Lei no 1.433/2011.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Bruno Siqueira – Rosângela

Reis – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.633/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia e outros, a proposição em epígrafe susta

os  efeitos  de  dispositivos  da  Lei  Delegada nº  179,  de  2011,  que dispõe sobre  a

organização básica e a estrutura da administração pública do Poder Executivo do

Estado, e da Lei Delegada nº 181, de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica

básica do Escritório de Prioridades Estratégicas.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer, nos termos do art. 195 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento visa a sustar a eficácia da alínea “d” do inciso I do art. 11

e do art. 13 da Lei Delegada nº 179, de 2011, que dispõe sobre a organização básica

e a estrutura da administração pública do Poder Executivo do Estado. Visa sustar,

ainda,  os efeitos  da Lei  Delegada nº 181,  de 2011,  que trata especificamente da

estrutura básica do Escritório de Prioridades Estratégicas.

As disposições que se pretende impugnar relacionam-se à criação do Escritório de

Prioridades  Estratégicas,  que  tem  a  natureza  jurídica  de  órgão  autônomo  da

administração direta do Executivo, dotado de autonomia administrativa, orçamentária

e financeira, e subordinado ao Governador do Estado.

Nos termos do “caput” do art. 2º da Lei Delegada nº 181, o órgão de que se cogita

tem  por  finalidade  “contribuir  para  a  definição  e  a  execução  das  prioridades

estratégicas do governo, assumindo papel colaborador junto aos órgãos e entidades
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da  administração  pública  do  Poder  Executivo”.  Ademais,  o  art.  7º  da  citada  lei

determina a extinção desse Escritório em 31 de março de 2015, o que atesta sua

existência temporária.

Na justificativa do projeto, os autores alegam que a instituição do Escritório exorbita

a delegação concedida ao Governador do Estado por meio da Resolução nº 5.341, de

2010, “na medida em que se afigura absolutamente desnecessária e onerosa para os

cofres públicos, já que a finalidade de sua existência é contribuir para a definição e a

execução  das  prioridades  estratégicas  do  governo,  assumindo  papel  colaborador

junto aos órgãos e entidades da administração pública do Poder Executivo”. Sendo

assim,  concluem  os  mentores  da  proposição que  o  mencionado  Escritório  não  é

órgão essencial ao funcionamento da máquina administrativa, sendo descabida sua

existência,  especialmente  por  se  tratar  de  órgão  com  prazo  determinado  de

funcionamento,  diferentemente  dos  demais  órgãos  e  entidades  da  administração

pública, os quais têm existência permanente.

O exame da matéria requer o cotejamento das disposições legais pertinentes, a

saber, da Resolução nº 5.341, que concedeu ao Governador do Estado delegação

para elaborar leis dispondo sobre a estrutura da administração direta e indireta do

Executivo, com os preceitos das leis delegadas atinentes ao Escritório de Prioridades

Estratégicas, para, em seguida, verificar se houve exorbitância do Chefe do Executivo

na disciplina do assunto.

A resolução de que se cogita, editada com fundamento no art. 72 da Carta mineira,

autorizou o Governador do Estado a “criar,  incorporar,  transferir,  extinguir e alterar

órgão público, inclusive autônomo, ou unidade da administração direta, bem como

modificar a estrutura orgânica de entidade da administração indireta, definindo suas

atribuições, objetivos e denominações”, entre outras matérias. De acordo com o teor

desse dispositivo, fica claro que a Assembleia Legislativa autorizou o Governador do

Estado  a  instituir  qualquer  órgão  ou  unidade  administrativa  na  estrutura  das

administrações  direta  e  indireta  do  Executivo,  além  de  estabelecer  suas

competências,  o  que  é  uma  decorrência  lógica  e  natural  da  criação  de  órgãos

públicos.

No exercício dessa prerrogativa, o Chefe do Executivo baixou a Lei Delegada nº
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179, cujo art. 11, I, “d”, inseriu o Escritório de Prioridades Estratégicas na relação dos

órgãos autônomos subordinados ao Governador do Estado, ao passo que o art. 13

criou os  cargos de  Diretor-Presidente e Vice-Diretor-Presidente do Escritório,  com

direitos e vantagens equivalentes aos cargos de Secretário de Estado e Secretário

Adjunto, respectivamente. Foi editada, ainda, a Lei Delegada nº 181, que estruturou o

mencionado órgão autônomo e  estabeleceu seus objetivos  e  atribuições,  tudo de

conformidade com os parâmetros formais e materiais fixados na resolução.

Se esta Casa autorizou formalmente o Executivo a criar órgãos públicos em sua

estrutura administrativa, cabe a ele – e somente a ele – optar pelo tipo de órgão, sua

denominação, finalidade e tempo de funcionamento, se temporário ou permanente,

pois o assunto está relacionado com a competência discricionária do Governador do

Estado. A discricionariedade refere-se a uma margem de liberdade conferida pela lei

ao agente público para a tomada de decisões em face do caso concreto, segundo

critérios  de  conveniência  e  oportunidade.  Assim,  ao  instituir  o  Escritório  de

Prioridades  Estratégicas  como  órgão  autônomo,  o  Chefe  do  Executivo  fez  uma

escolha  ou  opção  que  lhe  pareceu  mais  conveniente  em  face  da  realidade  da

administração,  sem  extrapolar  os  limites  da  delegação  legislativa  ou  contrariar  a

Constituição.  No  caso  em  tela,  a  autoridade  competente  lançou  mão,  pura  e

simplesmente,  de  uma  faculdade  que  lhe  foi  assegurada  pelo  Legislativo  para

modificar  o  aparelho  burocrático  do  Executivo,  o  que  supõe  a  criação,  a

transformação e a extinção de órgãos públicos.

No que tange à figura jurídica denominada “órgão autônomo”, este tem previsão

explícita no art.  14, § 3º,  da Carta mineira, o qual faculta ao Estado a criação de

instância dessa natureza, dotada de autonomia administrativa e financeira, ao passo

que o § 4º do citado artigo exige lei específica para a sua instituição, a exemplo do

que  ocorre  com  as  autarquias  e  fundações  públicas.  Trata-se  de  um  órgão  da

administração  direta  com  situação  peculiar  na  estrutura  do  Estado,  pois,  mesmo

sendo desprovido de personalidade jurídica, goza de atributos próprios das entidades

descentralizadas.  Existem vários  órgãos  dessa natureza  no Poder  Executivo,  dos

quais  muitos são subordinados ao Governador  do Estado,  tais como a Ouvidoria-

Geral  do  Estado,  a  Advocacia-Geral  do  Estado,  a  Polícia  Militar  e  o  Corpo  de
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Bombeiros Militar.  A peculiaridade desse Escritório em relação aos demais órgãos

autônomos reside na temporariedade de sua existência, o qual será extinto em 31 de

março de 2015.

Ora, o Escritório foi instituído por lei delegada, espécie normativa do mesmo nível

hierárquico  da  lei  ordinária,  embora  sujeita  a  procedimento  diferenciado,  o  que

demonstra obediência ao princípio da legalidade, postulado básico da administração

pública. O que não se admite, em face do sistema constitucional mineiro, é a criação

de  órgão  autônomo por  meio  de  ato  infralegal  (decreto,  regulamento,  resolução,

instrução normativa, entre outros).

Se é legítima a criação de Secretarias de Estado mediante lei delegada, as quais

são  órgãos  públicos  desprovidos  de  personalidade  jurídica,  por  que  razão  o

Governador do Estado não poderia instituir órgãos autônomos? Ambos são órgãos da

administração direta subordinados ao Chefe do Executivo. A denominação dada ao

órgão e sua existência efêmera não servem como critério para impugnar a validade

da lei delegada, pois se trata de questões ligadas ao juízo discricionário da autoridade

competente para dispor sobre a organização e a estruturação do Poder Executivo. O

ponto central na matéria diz respeito à possibilidade de ter havido excessos por parte

Governador  do Estado quando da elaboração das  leis  delegadas,  ou  seja,  se os

temas disciplinados nessas normas extrapolaram os limites definidos na Resolução nº

5.341, o que seguramente não aconteceu.

Caso tivesse ocorrido abuso ou exorbitância, esta Casa, no exercício do controle

externo, teria o poder-dever de suspender a eficácia de tais leis, nos termos do art.

62, XXX, da Constituição do Estado. Esse controle do Parlamento sobre a produção

normativa  do  Executivo  envolve  juízo  de  legalidade,  e  não  de  conveniência  ou

oportunidade.  Consequentemente,  não  cabe  ao  Legislativo  entrar  no  mérito  da

decisão  do  Governador  quanto  ao  tipo  de  órgão  criado  –  Escritório,  Diretoria,

Superintendência ou Departamento –, pois se estaria invadindo seara exclusiva da

autoridade competente para decidir  sobre algo que lhe é peculiar.  Outrossim, não

compete a esta Casa questionar a criação de determinada instância administrativa

pelo simples fato de ter existência provisória, embora seja medida excepcional, pois a

maioria  dos  órgãos  públicos  são  criados  para  funcionar  em  caráter  permanente.
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Essas  questões  não  comprometem  a  validade  das  normas  delegadas,  pois  são

manifestações inequívocas de escolhas discricionárias inerentes ao Governador.

A situação seria totalmente diferente se o Executivo tivesse instituído uma autarquia

ou uma fundação pública, que são entidades da administração indireta dotadas de

personalidade  de  direito  público.  Nesse  caso,  a  lei  delegada  teria  exorbitado  os

limites da delegação de poderes, visto que a resolução habilitadora não autorizou o

Governador do Estado a ingressar nessa seara. Aliás, é a própria Carta mineira que

veda expressamente a utilização da lei delegada para criar, transformar ou extinguir

entidade da administração indireta, nos termos do § 8º do art. 14. Isso demonstra que

a  sustação  de  efeitos  das  leis  delegadas  só  se  torna  legítima  se  houver

desconformidade com as normas legais pertinentes, ou seja, com a Carta mineira e a

resolução desta Casa que fixou os limites da atuação normativa do Executivo.

Diante  dos  argumentos  apresentados  ao  longo  desta  fundamentação,  e  com  a

devida  vênia  aos  autores  da  proposição,  entendemos  que  os  preceptivos  legais

questionados não exorbitaram os limites  da delegação legislativa,  razão pela qual

inexiste  fundamento  constitucional  para  a  sustação  dos  efeitos  dessas  normas

jurídicas.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Resolução nº 1.633/2011.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão (voto em branco) - Bruno

Siqueira - Cássio Soares - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.548/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.548/2011, de autoria do Deputado Arlen Santiago, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural, Musical e Artística São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Pirapora, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.548/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cultural, Musical e Artística São Vicente

de Paulo de Pirapora, com sede no Município de Pirapora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Musical  e

Artística São Vicente de Paulo de Pirapora, com sede no Município de Pirapora.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Fred Costa, relator - Gilberto Abramo - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.623/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.623/2011, de autoria do Deputado Tiago Ulisses, que declara

de  utilidade  pública  a  entidade  Corporação  Musical  São  Pedro,  com  sede  no

Município de Porto Firme, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.623/2011

Declara de utilidade pública a entidade Corporação Musical São Pedro, com sede

no Município de Porto Firme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Corporação Musical São

Pedro, com sede no Município de Porto Firme.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Fred Costa - Gilberto Abramo.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 2/8/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento de Maria Joaquina

Capelo dos Santos, ocorrido em 26/7/2011. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Celinho do Sinttrocel, notificando o recebimento do manifesto "Sou

operador(a) de telemarketing, sou trabalhador(a) e luto por dignidade!", do Sindicato

dos  Trabalhadores  em  Telecomunicações  e  Telemarketing  do  Estado  de  Minas

Gerais, e solicitando o envio de cópia à Superintendência Regional de Trabalho e

Emprego, à Fundacentro, à Secretaria de Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho

e à Anatel. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres,  notificando o falecimento de Maria da Conceição de

Almeida  Silva  e  de  Naiara  Jéssica  Oliveira  Silva,  ocorrido  em  24/7/2011,  em

Felixlândia. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Aldo Gamboa, ocorrido

em 26/7/2011, em Lagoa da Prata. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. José Geraldo Andrade,

ocorrido em 27/7/2011, em Juiz de Fora. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Rômulo Veneroso, notificando sua ausência do País no período de

19/7 a 3/8/2011. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando sua ausência do País no período de 19 a

29/7/2011. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2011

ATA

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/8/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência: Mensagens nºs 77 a 86/2011 (encaminhando os Projetos de Lei nºs

2.243 a 2.252/2011, respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.253 a 2.265/2011 -

Requerimentos  nºs  1.283  a  1.289/2011  -  Comunicações:  Comunicações  dos

Deputados  Antônio  Júlio,  Célio  Moreira  e  Tiago  Ulisses  -  Oradores  Inscritos:

Discursos dos Deputados Arlen Santiago e João Leite; questões de ordem; chamada

para  a  recomposição  do  número  regimental;  inexistência  de  quórum  para  a

continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Jayro Lessa -

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bosco -

Bruno Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique -  Celinho do Sinttrocel  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio -  João Leite - João Vítor  Xavier -  Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz

Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta -  Paulo Lamac -  Pompílio  Canavez -  Rogério Correia -  Rômulo Viegas -

Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h11min,  a  lista  de
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comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 77/2011*

Belo Horizonte, 20 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera a Lei nº 15.980, de 13 de

janeiro de 2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, e a Lei

nº  15.981,  de  16  de  janeiro  de  2006,  que  cria  o  Fundo  de  Incentivo  ao

Desenvolvimento - FINDES.

O  projeto  encaminhado  tem  por  objetivo  considerar  como  de  importância

estratégica,  para fins de  obtenção de financiamento e  de garantia  pelo  Fundo de

Equalização do Estado de Minas Gerais, o empreendimento de empresa direcionado

a Município do Estado compreendido na área de atuação da Superintendência do

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.

O  projeto  visa  ainda  estender  aos  demais  Municípios  do  Estado  que  estão

localizados  naquela  área,  mas que atualmente  não se beneficiam do disposto  na

citada Lei nº 15.981, de 2006, a autorização para aplicação de redutor integral ou

parcial  do  índice  de  preços  ou  da  taxa  financeira  no  reajuste  do  saldo  devedor

decorrente de financiamento, realizado no âmbito do FINDES.

Essas medidas, ao lado da redução da carga tributária prevista em outro projeto de

lei  que também está sendo encaminhado à apreciação dessa Egrégia Assembleia
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Legislativa,  possuem  grande  relevância  socioeconômica,  eis  que  estimulam  a

abertura  de  empresas  na  região,  promovendo  o  seu  crescimento  econômico  e,

consequentemente, a melhoria das condições de vida das populações locais.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.243/2011

Altera a Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Equalização

do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o

Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - FINDES.

Art. 1º - O § 1º do art. 2º da Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de 2006, fica acrescido

do inciso IX, com a seguinte redação:

"Art. 2º - (...)

§ 1º - (...)

IX - estar direcionado a Município do Estado compreendido na área de atuação da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.”.

Art. 2º - O § 1º do art. 6º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 6º - (...)

§ 1º - Fica autorizada a aplicação de redutor integral ou parcial do índice de preços

ou  da  taxa  financeira  a  que  se  refere  o  inciso  II  deste  artigo,  garantindo-se  às

empresas localizadas nos vales do Jequitinhonha, São Mateus e Mucuri e nos demais

Municípios do Estado compreendidos na área de atuação da Superintendência do

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE -, um fator de reajuste de, no máximo, 80%

(oitenta por cento) do menor índice ou taxa adotado em outras regiões do Estado.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 78/2011*
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Belo Horizonte, 20 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

Projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Indígena Oaytomorim, de

ensino  fundamental  e  médio,  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio

localizada na Aldeia Prata, no Município de São João das Missões.

O projeto encaminhado guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela

Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, dentre os quais o de que não há, no

Município, outra escola estadual com a denominação proposta.

Ressalto  que  o  nome  escolhido  atende  à  proposta  do  Colegiado  Escolar  que

pretende  valorizar  a  cultura  indígena,  conforme  justificativa  anexa  da  Senhora

Secretária de Estado de Educação.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio,  situada  na  Aldeia  Prata,  no

Município  de  São  João  das  Missões.  O  nome  escolhido  para  esta  escola

“Oaytomorim” significa “estrela” na língua xacriabá, que guia e influencia a vida das

pessoas, segundo a sabedoria popular.

A denominação, ora proposta, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e

Médio valoriza a Cultura Indígena, no Município de São João das Missões.

Belo Horizonte, 30 de junho de 2011.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.244/2011

Dá denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na

Aldeia Prata, Município de São João das Missões.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Indígena Oaytomorim a escola estadual

de ensino fundamental e médio localizada na Aldeia Prata, no Município de São João

das Missões.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 79/2011*

Belo Horizonte, 22 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

Projeto de lei que dá denominação de Escola Estadual Professora Maria Luiza dos

Reis à Escola Estadual de Guinda, Distrito de Guinda, no Município de Diamantina.

A  medida  consubstanciada  na  proposta  tem  em  vista  acolher  solicitação  do

Colegiado  daquela  unidade  de  ensino  que  aprovou  a  indicação  do  nome  da

Professora  Maria  Luiza  dos  Reis  para  a  presente  homenagem,  pelas  razões

especificadas na exposição de motivos a mim dirigida pela Secretária de Estado de

Educação,  texto  que  faço  anexar  à  presente  Mensagem,  para  conhecimento  dos

ilustres membros dessa augusta Casa.

Esclareço que não existe, no Município, outra escola estadual com a denominação

proposta, conforme a exposição de motivos da Secretaria de Estado de Educação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual de Guinda, de ensino fundamental (anos iniciais), situada no Distrito

de  Guinda,  Município  de  Diamantina,  referente  à  proposta  de  mudança  de

denominação da referida escola para Escola Estadual Professora Maria Luiza dos

Reis, de ensino fundamental (anos iniciais).

A Professora Maria Luiza dos Reis foi uma servidora que se preocupou com uma

educação de qualidade para toda a comunidade do Distrito de Guinda.

Professora regente na Escola Estadual de Guinda prestou brilhantes serviços no
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setor  educacional,  atuando  na  referida  escola  e  na  comunidade  local.  Além  de

educadora,  doou ao Estado o terreno que possibilitou  a construção do prédio  da

escola em questão.

A denominação,  ora  proposta,  para  a  Escola  Estadual  de  Guinda  demonstra  o

reconhecimento  de  toda  a  Comunidade  Escolar,  do  Distrito  de  Guinda,  como

homenagem à Professora Maria Luiza dos Reis.

Belo Horizonte, 8 de julho de 2011.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.245/2011

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de Diamantina.

Art.  1º  -  Fica denominada  Escola  Estadual  Professora  Maria  Luiza  dos  Reis,  a

escola estadual de ensino fundamental localizada no Distrito de Guinda, no Município

de Diamantina.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 80/2011*

Belo Horizonte, 22 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, propondo a denominação de Escola

Estadual Avany Villena Diniz, de ensino médio, à Escola Estadual de Ensino Médio,

localizada no Município de Pará de Minas.

O  projeto  encaminhado  tem  o  objetivo  de  prestar  homenagem  à  memória  da

professora Avany Villena Diniz,  cidadã proeminente em sua região,  destacando-se

entre  os  demais  servidores  da  escola,  como  professora,  orientadora,  diretora  e

inspetora escolar, um exemplo de educadora, dedicada e capaz de vencer todas as

dificuldades em prol da educação de qualidade para todos.
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Por  oportuno,  esclareço  que  não  existe,  no  Município,  outro  estabelecimento,

instituição ou próprio do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo,

conforme exposição de motivos da Secretaria de Estado de Educação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.246/2011

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Pará de Minas.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Avany Villena Diniz a escola estadual de

ensino médio localizada na Av. Padre José Viegas, nº 1203, B. Santa Edwirges, no

Município de Pará de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 81/2011*

Belo Horizonte, 22 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, propondo a denominação de Escola

Estadual  João  Augusto  da  Silva  Barreto,  de  ensino  médio,  à  escola  estadual  de

ensino médio, localizada no Município de Santa Bárbara do Monte Verde.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar homenagem à memória do senhor

João  Augusto  da  Silva  Barreto,  que  exerceu  atividades  de  lenhador,  boiadeiro,

ferrador  de  cavalos,  ajudante  de  serviços  gerais  e  funcionários  da  Prefeitura  do

Município de Rio Preto, sendo certo que as dificuldades que enfrentou ao longo da

vida o impediram de frequentar a escola, mas além de incentivar os filhos a estudar,

hospedava gratuitamente os professores que chegavam de Rio Preto com destino a

Santa Bárbara do Monte Verde.
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Além disso, sua vida foi marcada por ações beneméritas, tendo recebido, quando

funcionário público, o título de “Operário Padrão”.

Por  oportuno,  esclareço  que  não  existe,  no  Município,  outro  estabelecimento,

instituição ou próprio do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo,

conforme exposição de motivos da Secretaria de Estado de Educação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.247/2011

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Santa Bárbara do

Monte Verde.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual João Augusto da Silva Barreto a escola

estadual de ensino médio localizada na Rua Manoel Duarte da Silveira, nº 99, Centro,

no Município de Santa Bárbara do Monte Verde.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 82/2011*

Belo Horizonte, 22 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia  Legislativa,  o  projeto  de  lei  incluso  que  autoriza  o  Poder  Executivo

receber por doação da União o imóvel localizado na Rua Luiz Antônio Bastos Cortes,

nº 16, Bairro dos Rodoviários, no Município de Caratinga, constituído pela área de

6.037,48m², matriculado sob o nº 26.983, Livro 2, fls. 01, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Caratinga.

A doação, com encargo, visa assegurar a construção do novo Fórum da Comarca

de Caratinga.
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.248/2011

Autoriza o Poder Executivo a receber, por meio de doação da União, imóvel situado

no Município de Caratinga.

Art.  1º  -  Fica  o  Estado  de  Minas  Gerais  autorizado  a  receber  o  imóvel  de

propriedade da União, localizado na Rua Luiz Antônio Bastos Cortes, nº 16, Bairro

dos Rodoviários, no Município de Caratinga, constituído pela área de 6.037,48m²,

matriculado sob o nº 26.983, Livro 2, fls. 01, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Caratinga.

Art. 2º - O imóvel descrito no Art. 1º destina-se à construção do novo Fórum da

Comarca de Caratinga.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 83/2011*

Belo Horizonte, 22 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a permutar com

Áureo Sérgio Alves o imóvel que especifica, situado no Município de Lagoa da Prata.

A presente permuta tornará possível a continuidade das atividades da Delegacia de

Polícia Civil do Município de Lagoa da Prata. Segundo Laudo nº 42.883/2009, emitido

pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o imóvel de

propriedade do Estado de Minas Gerais,  que atualmente abriga as instalações da

referida  Delegacia,  encontra-se  condenado  em  função  do  péssimo  estado  de

conservação  e  dos  recalques  estruturais  que  acarretaram  trincas  e  rachaduras

generalizadas em toda a extensão da alvenaria, inclusive na laje de cobertura. Neste

sentido, o imóvel do particular, objeto da permuta, atende melhor ao interesse público,
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uma vez que oferece instalações mais adequadas.

Na oportunidade, esclareço ainda que a permuta se dará sem torna para as partes.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.249/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  permutar  com  Áureo  Sérgio  Alves  o  imóvel  que

especifica, situado no Município de Lagoa da Prata.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de propriedade do

Estado  de  Minas  Gerais,  constituído  pela  área  de  600,00m²  e  respectivas

benfeitorias, situado na Avenida Benedito Valadares, 886, Centro, Município de Lagoa

da Prata, matriculado sob o nº AV-4-289, livro 2-A, fl. 89A, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Lagoa da Prata, por imóvel de propriedade de Áureo Sérgio

Alves, constituído pela área de 960,00m² e respectivas benfeitorias, situado na Rua

Espírito Santo, 836, Centro, Município de Lagoa da Prata, matriculado sob o nº R-1-

30126, livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa da Prata.

Art. 2º - A permuta a que se refere o art. 1º será realizada sem torna para as partes.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 84/2011*

Belo Horizonte, 22 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Com  fulcro  no  inciso  VII  do  art.  90,  da  Constituição  do  Estado,  apraz-me

encaminhar à consideração dessa egrégia Assembleia o apenso projeto de lei, que dá

denominação de Escola Estadual Deputado Emílio de Vasconcelos, de ensino médio,

à Escola Estadual de Ensino Médio situada na Rua Manoel Simplício Moreira, nº 40,

Centro, no Município de Santana do Riacho.

O objetivo  do  projeto  -  que se  apresenta  em estrita  coerência  com os  ditames
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constitucionais e legais pertinentes - será o de homenagear personalidade que foi um

dos  luminares  da  vida  pública  mineira.  Assim,  ocupou  o  Deputado  Emílio  de

Vasconcelos a Chefia  da Municipalidade de Sete  Lagoas,  após o que abrilhantou

essa Assembleia por mais de uma legislatura, inclusive como legislador constituinte

em  1946,  tendo  também  exercido  a  Liderança  do  Governo  e  a  Presidência  da

Comissão de Justiça.

Trata-se, portanto, de iniciativa direcionada a alguém que muito se identificou com

os ideais de mineiridade, em função de que a homenagem proposta se afigura justa e

oportuna, fazendo por merecer a especial atenção desse Legislativo. Por oportuno,

esclareço  que  não  existe,  no  Município,  outro  estabelecimento  com  igual

denominação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.250/2011

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Santana do Riacho.

Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Deputado  Emílio  de  Vasconcelos  a

escola estadual de ensino médio localizada na Rua Manoel Simplício Moreira, nº 40,

Centro, no Município de Santana do Riacho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 85/2011*

Belo Horizonte, 29 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Ao amparo do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, cumpre-me submeter à

consideração dessa egrégia Assembleia o anexo projeto de lei,  pelo qual se dá a

denominação  de  Escola  Estadual  David  Ferraz  de  Oliveira  a  estabelecimento  de
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ensino fundamental e médio, da rede escolar estadual, localizado no Município de

Ninheira.

O projeto tem por finalidade homenagear cidadão que, em vida, muito colaborou

para o desenvolvimento daquele Município, onde nasceu na Fazenda Bananeira. Em

especial, incentivou com êxito a causa da educação em prol da população regional,

donde  existe  pertinente  correlação  entre  seu  trabalho  e  o  estabelecimento  a  ser

denominado, o qual engloba em seu currículo os anos finais do ensino fundamental e

o ensino médio. A referida homenagem representa iniciativa do Colegiado Escolar do

estabelecimento  onde,  em reunião  realizada  em 13  de  abril  do  corrente  ano,  foi

homologada,  por  maioria  de  votos,  a  decisão  de  se  encaminhar  a  presente

propositura.

Por  oportuno,  esclareço  que  não  existe,  no  Município,  outro  estabelecimento,

instituição ou próprio do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo,

conforme exposição de motivos da Secretaria de Estado de Educação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 2.251/2011

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Ninheira.

Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  David  Ferraz  de  Oliveira  a  escola

estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  na  Fazenda  Bananeira,  no

Município de Ninheira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 86/2011*

Belo Horizonte, 29 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de São Lourenço o imóvel que especifica.

No imóvel em questão, vinculado à Secretaria de Estado de Educação, funciona a

Escola  Municipal  Coronel  Manoel  Dias  Ferraz,  tendo  aquela  Secretaria  se

manifestado favoravelmente à doação por meio do Ofício DPAT/BI Nº 684/2010, de

14  de  dezembro  de  2010,  não  existindo,  por  parte  do Estado,  interesse em  sua

ocupação.

Na oportunidade, esclareço que a presente doação atende ao interesse público,

pois  visa  beneficiar  diretamente  a  população,  uma vez  que,  considerando  que  o

Município já presta o serviço, e sendo de sua responsabilidade a manutenção da

educação infantil e do ensino fundamental, terá melhores condições para verificar o

fluxo de cadastro escolar e, assim, ampliar a necessária oferta de vagas.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 2.252/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Lourenço o imóvel  que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Lourenço o

imóvel constituído de um terreno com área 2.000,00m², situado na Rua Dr. Heitor

Modesto, nº 360, naquele Município, registrado sob o nº 17.591, Livro 3-O, Fls. 240,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Lourenço.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  “caput”  deste  artigo  será  utilizado  para

funcionamento da Escola Municipal Coronel Manoel Dias Ferraz.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.253/2011

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.896, de 2 de agosto de

2007,  que autoriza  o Poder  executivo  a  doar  ao  Município  de Pará de Minas os

imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.896, de 2 de agosto de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo  único  –  O imóvel  a  que se  refere  o  “caput”  deste  artigo,  situado no

Povoado de Sobrado destina-se à instalação de serviços públicos municipais,  e o

localizado  no  Povoado  de  Costas,  ao  funcionamento  da  entidade  Fazenda  de

Recuperação Feminina Sociedade Amor à Vida – Sovida.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2011.

Antônio Júlio

Justificação:  Em que pese à relevante destinação prevista na Lei  nº  16.896, de

2/8/2007, o imóvel situado no Povoado de Costas há alguns anos é utilizado como

sede provisória da  Fazenda de Recuperação Feminina Sociedade Amor à Vida –

Sovida –,  entidade sem fins lucrativos, legalmente constituída com o propósito de

abrigar mulheres em situação de risco social, usuárias ou dependentes de drogas e

álcool,  prestando-lhes  assistência  continuada  na  modalidade  de  tratamento,

recuperação e reinserção social, familiar e ocupacional, nos termos do seu estatuto.

Regularmente  inscrita  no  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  de  Pará  de

Minas e reconhecida como de utilidade pública estadual, a Sovida desenvolve suas
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atividades  com  responsabilidade  ética,  em  estrito  cumprimento  às  normas

regulatórias.

Ciente  de  que  a  iniciativa  privada  deve  ser  estimulada  permanentemente  na

execução de ações e projetos de prevenção, tratamento e redução de danos aos

usuários  de  drogas,  a  constituição  de  uma sede  própria  propiciará  à  entidade  a

manutenção e a expansão da prestação desse serviço de notório interesse público.

Pelo exposto, contamos com a anuência dos pares à aprovação deste projeto de

lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.254/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  os  cartórios  de  Títulos  e  Documentos

informarem  ao  Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  -  Detran-MG  -  a

transferência de propriedade de veículos no ato do registro do Certificado de Registro

de Veículo - CRV.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam os cartórios  de Títulos  e Documentos do domicílio  do vendedor

obrigados a comunicar ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - e

à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  a  transferência  de  propriedade  de

veículos  no  ato  do  registro  do  Certificado  de  Registro  de  Veículo  -  CRV  -,  que

ocorrerá após o reconhecimento de firma por autenticidade.

Art.  2º - A comunicação ao Detran-MG deverá ser realizada por meio eletrônico,

utilizando-se o sistema de chaves públicas ou outro fornecido pelo Detran-MG e pela

SEF no prazo previsto no art. 5º desta lei.

Art.  3º - Fica alterada a Tabela 5 da Lei nº 15.424, de 2004, que passa a ter  a

seguinte alínea:

“5.c)  Registro  e  comunicação  de  Certificado  de  Registro  de  Veículo  ou  outro

instrumento que venha a substituí-lo e de eventual pedido de baixa da comunicação -

Emolumentos 27,00 - Taxa de Fiscalização Judiciária - 3,00 - Total 30,00”.

§ 1º - Caberá à SEF criar código para a alínea introduzida pelo art. 3º.

§ 2º -  A critério da SEF ficam os cartórios obrigados a lhe encaminhar relatório
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mensal informando as comunicações feitas ao Detran-MG.

Art. 4º - O registrador deverá entregar ao usuário comprovante da comunicação ao

Detran-MG junto com o recibo circunstanciado.

Art. 5º - O Detran-MG regulamentará a comunicação, nos moldes do art. 2º, dentro

de 30 dias a contar da sanção desta lei.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor noventa dias após  a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: No Ceará proposição com mesmo objetivo já se transformou em lei, há

dois anos, e é cobrado por esse registro e comunicação o módico preço único de

R$30,00. Essa medida, acredito, poderá ser implantada também em Minas.

São Paulo tem um projeto de lei tramitando com a mesma redação da lei do Ceará,

só que naquele Estado o valor proposto para o serviço é de R$50,00.

Hoje, para conseguir fazer essa comunicação, o cidadão necessita pagar R$77,00

ao Detran-MG, preencher um formulário obtido na internet e pegar filas enormes para

tentar  realizar  a  transferência,  que  precisa  ser  feita  pessoalmente  ou  através  de

despachantes credenciados, os quais recebem procuração para essa finalidade. O

valor  dos serviços de um despachante, com todos os serviços incluídos, custa ao

redor de R$400,00. Isso quando o cidadão não tem que se deslocar para outra cidade

para  fazer  tal  comunicação,  o  que  sempre  representa  elevados  custos,  faltas  ao

trabalho e transtornos diversos.

Esse projeto de lei facilitará em muito a vida dos proprietários de veículos, que em

92% dos casos não efetuam a transferência e, anos após a venda, recebem multas,

cobranças de IPVA, ou até, pior, são alvo de processo de indenização por acidentes

cometidos pelo novo proprietário do veículo.

O novo serviço  evitará  tudo isso,  de  forma ainda mais  segura  do  que na atual

sistemática de comunicação, visto que, com o registro em RTD, atrelado à automática

comunicação ao Detran-MG, passarão a dispor os contratantes de prova cabal da

efetivação  da  transação,  oponível  a  todos,  o  que  não  obtêm  apenas  fazendo  a

comunicação ao Detran-MG após o reconhecimento das firmas.

Isso porque,  de acordo com o projeto que se apresenta,  havendo necessidade,
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poderão obter, a qualquer tempo, certidão de inteiro teor da imagem do CRV, com o

mesmo valor probante do original, o que, segundo as leis pátrias, só o registro em

RTD pode obter, ficando imunes a quaisquer atos de má-fé, já que esse registro é

prova pré-constituída perante nossos tribunais e oponível a todos.

Lembramos, ainda, que a atual comunicação ao Detran-MG é feita com a anexação

de cópia autenticada do CRV original, que não tem o mesmo valor do original, o que

sempre  pode  dar  margem  a  procedimentos  ilícitos,  enquanto  pela  sistemática

proposta as comunicações serão lastreadas em registros em RTD feitos a partir de

originais, registros esses cujas certidões têm o mesmo valor probante dos originais

registrados,  o  que,  além  de  tudo,  vantajosamente,  dispensará  o  Detran-MG  dos

custos  e  transtornos  com  recebimento,  armazenamento  e  processamento  de

comunicações físicas.

Então, nossa proposta trará maior comodidade para os proprietários de veículos,

maior economia para todos e o que é melhor: maior segurança.

Para o Detran-MG haverá significativa redução de custos, devido à eliminação da

necessidade de processar comunicações físicas, possibilitando-se que carreie seus

esforços e recursos para suas reais finalidades, além de reduzir o número de multas

e  impostos  não  recebidos  pelo  Estado  devido  à  falta  de  informação  relativa  à

transferência da propriedade, a qual lhe impossibilita encontrar, e até mesmo saber

quem é, o atual proprietário do veículo.

Além disso, existe o fato de o número de casos de ausência dessa comunicação

ser muito alto em nosso Estado, o que inviabiliza, por parte do Detran-MG receber

multas e IPVA de proprietários que não realizaram a transferência da propriedade. No

caso do cidadão que vier a sofrer acidente, resta inviabilizado o seguro obrigatório.

Esses dados são facilmente comprovados no Denatran e no Detran-MG. Logo, o

benefício será para o cidadão, que terá maior facilidade e comodidade em realizar a

comunicação de venda de veículo; para o Detran-MG, que receberá por via eletrônica

a comunicação, sem necessitar destinar funcionários para o atendimento do cidadão

e reservar espaço para o armazenamento dos documentos físicos; para o Estado,

que  aumentará  a  arrecadação  por  meio  de  impostos  ligados  à  propriedade  de

veículos, como o IPVA, e por meio de multas.
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 241/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.255/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rainha da Paz, com sede no

Município de Virgínia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Rainha da

Paz, com sede no Município de Virgínia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Comunitária Rainha da Paz, com sede no Município de

Virgínia, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, políticos ou religiosos.

Tem por objetivo representar e defender os interesses do Bairro Vargem Alegre e

adjacências perante o poder público; dar assistência gratuita a famílias e pessoas

carentes  da  comunidade;  desenvolver  atividades  de  caráter  social,  beneficente  e

profissionalizante,  objetivando  a  formação educacional  e  cultural  complementares,

visando  à  promoção  da  pessoa  humana;  combater  a  fome e  a  pobreza,  criando

instrumentos eficazes para amenizá-las; oferecer assistência médica, odontológica e

psicológica, entre outros.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto

proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.256/2011

Declara de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade “De Bem com a Vida”, com

sede no Município de Conceição da Aparecida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade “De Bem com

a Vida”, com sede no Município de Conceição da Aparecida.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  O  Grupo  da  Terceira  Idade  “De  Bem  com  a  Vida”,  com  sede  no

Município  de  Conceição  da  Aparecida,  é  associação  civil,  sem  fins  lucrativos  e

econômicos, de caráter beneficente, recreativo, social e cultural. Tem por finalidade o

amparo às pessoas da chamada terceira idade, fazendo com que se sintam úteis

dentro  da  comunidade  em  que  vivem,  sejam  consideradas  e  respeitadas  como

autêntica fonte de experiências vividas e que sobretudo encontrem a alegria de viver.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto

proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.257/2011

Institui a Medalha Presidente Itamar Franco e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Medalha Presidente Itamar Franco, destinada a agraciar

pessoas que tenham se destacado no exercício da função pública com honestidade e

dignidade, engrandecendo o País.

Parágrafo único - A medalha de que trata esta lei será entregue uma única vez pelo

Governador do Estado, em data a ser designada por meio de decreto editado pelo

Poder Executivo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O ex-Presidente Itamar Franco nos idos de 1999 assumia o governo

de Minas. Foram muitas as lutas que marcaram o seu governo e as bandeiras que
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defendeu no comando do Estado.

Não  passou despercebido  o  seu esforço  de  negociação junto  aos  membros  da

Assembleia  Legislativa  sempre  que  acreditava  ser  uma  causa  a  que  melhor

representasse o interesse de Minas.

E foi assim, pelo bem de Minas, que Itamar empreendeu verdadeira “cruzada” pela

reversão do acordo da Cemig com os sócios norte-americanos, no qual o Estado

perderia  o  controle  sobre  os  principais  investimentos realizados  pela  empresa de

energia e o próprio comando da Companhia.

Também mostrou disposição em assumir  a defesa veemente de  seus princípios

nacionalistas na defesa da soberania de Furnas, diante da marcha das privatizações

então vigente. Podia-se concordar ou não com o ponto de vista do ex-Governador de

Minas, mas nem mesmo os adversários deixaram de reconhecer a sua honradez no

combate e a sua capacidade de manter a coerência com aquilo em que acreditava,

mesmo  quando  essa  defesa  pareceria  estar  em  completo  descompasso  com  o

pensamento político majoritário à época.

Para o Brasil,  Itamar deixou o que talvez a história,  sobretudo a econômica, vá

registrar no futuro como sendo o maior legado que o País recebeu desde a segunda

metade do século XX.  Com o lançamento do Plano Real,  em 1994,  o Presidente

Itamar Franco fincou as bases para o renascimento brasileiro como nação soberana,

para a retomada do orgulho nacional e a recuperação do sentimento de capacidade

do nosso povo.

Se hoje vivemos tempos de maior prosperidade, nós devemos isso a Itamar Franco.

Devemos à sua coragem de, em meio à descrença generalizada após tantos anos de

desesperança, de tentativas malsucedidas, “peitar” um novo plano econômico, sob a

batuta do recém-empossado Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso.

E o que parecia ser “apenas” mais uma tentativa,  foi  apresentando uma solidez

inusitada, sem fiar-se em golpe único, mágico, messiânico, mas estruturado sobre um

planejamento de longo prazo, que se baseava no compromisso permanente com o

equilíbrio das contas públicas.

Por tudo isso, a marca deixada por Itamar é indelével. Uma vida pública reta, ética,

de honorabilidade ímpar. No momento em que o País discute uma reforma política em
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busca da construção de um novo modelo - aliás, a última bandeira que vinha sendo

erguida pelo nosso ex-Presidente -, espero que o exemplo de Itamar, do seu mais

elevado espírito público, possa nos inspirar  na, ainda indefinida, construção desse

novo marco político. E que, assim como o Plano Real, essa tentativa se mostre de um

sucesso inusitado, que ela seja capaz de tornar a política brasileira mais clara, mais

transparente  ao  eleitor,  mais  próxima  do  cidadão,  assim  como  Itamar  Franco

conseguiu ser por mais de 60 anos de vida pública.

A criação da Medalha Presidente Itamar Franco objetiva, portanto, agraciar pessoas

que  tenham  se  destacado,  a  exemplo  do  nosso  ex-Presidente,  ex-Senador,  ex-

Governador e ex-Prefeito de Juiz de Fora, em toda a sua vida, no exercício da função

pública com honestidade e dignidade, engrandecendo o País.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.258/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.250/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Produções Artísticas Band-Aid,

com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural  e  Produções

Artísticas Band-Aid, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Cultural e Produções Artísticas Band-Aid, com sede no

Município de Santa Rita do Sapucaí, em pleno funcionamento desde 22/8/99, é uma

sociedade civil de direito privado, de caráter beneficente e finalidade filantrópica, sem

fins lucrativos.

A entidade tem como objetivo apresentar espetáculos cênicos, promover cursos e

palestras, realizar programas de lazer de caráter cultural e social, de forma a criar um

contato mais estreito da população e dos associados com o meio cultural, utilizando-

se dos meios de comunicação do Município para propagar seus objetivos.
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Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais,  tendo em vista que ela atende

aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7 /98.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.259/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos de Piranguçu,

com sede no Município de Piranguçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos

de Piranguçu, com sede no Município de Piranguçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  a

Associação  Comunitária  dos  Amigos  de  Piranguçu,  com  sede  no  Município  de

Piranguçu, em pleno funcionamento desde sua fundação.

A entidade é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada,

que  tem  como finalidade  prestar  serviços  de  utilidade  pública,  integrando-se  nos

serviços de defesa civil, bem como difundir ideias, elementos de cultura, tradições e

hábitos sociais da comunidade por meio da radiodifusão, entre outras atividades.

Pretende-se, com este projeto de lei, assegurar à instituição melhores condições

para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,  tendo em vista que ela

atende aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.260/2011

Acrescenta inciso ao art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o

Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores  -  IPVA  -  e  dá  outras

providências, fica acrescido do seguinte inciso:

“Art. 3º - (…)

- veículo considerado “veículo de época”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2011.

Fred Costa

Justificação: Consideramos importante valorizar este movimento que se destaca em

Minas  Gerais:  o  da  manutenção  dos  carros  de  época.  Eles  são  muito  bem

conservados pelos seus proprietários e raramente estão transitando pelas ruas. Isso

ocorre  quando  temos  o  prazer  de  visitar  as  exposições  organizadas  pelos

proprietários ou de participar dos encontros em que todos trocam suas histórias e

experiências sobre as características de cada carro em exposição.

Nada mais justo do que isentar este tipo de veículo do pagamento do IPVA, afinal,

ele  não  transita  diariamente  nas  vias  públicas  e  não  é  justo  receber  o  mesmo

tratamento tributário de um automóvel em pleno funcionamento.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.261/2011

Dispõe sobre a destinação de percentual  da receita  oriunda da arrecadação do

Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores  -  IPVA  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, instituído

pela  Lei  nº  14.937,  de  23  de  dezembro  de  2003,  arrecadado  sobre  veículos
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registrados  e  licenciados,  inscritos  ou  matriculados  em  Município  com  menos  de

trezentos mil  habitantes,  terá 1% (um por  cento) da quota pertencente ao Estado

destinado ao custeio das pessoas jurídicas de direito privado filantrópicas ou sem fins

lucrativos, contratadas ou conveniadas com o poder público estadual, que participam

de forma complementar do Sistema Único de Saúde com atendimento médico em

pronto-socorro no respectivo Município.

Parágrafo único - O percentual de que trata o “caput” deste artigo compreende os

juros,  a  multa  moratória  e  a  correção  monetária,  quando  arrecadados  como

acessórios do IPVA.

Art. 2º - Os recursos obtidos com a dedução do percentual previsto nesta lei serão

imediatamente  transferidos  para  um  fundo  próprio  a  ser  criado  na  instituição

financeira  responsável  pelos  repasses  às  entidades  de  saúde  conveniadas  ou

contratadas  pelo  Estado,  por  meio  do  próprio  documento  de  arrecadação,  no

montante em que esta estiver realizada.

Art. 3º - Os agentes arrecadadores farão os depósitos a que alude o artigo anterior

independentemente  de  ordem  das  autoridades  superiores,  sob  pena  de

responsabilidade pessoal.

Art. 4º - Os repasses dos valores serão feitos aos beneficiários de que trata o art. 1º

no primeiro dia útil do mês de julho do exercício da arrecadação.

Parágrafo único - Os valores serão repartidos em frações idênticas quando houver

mais de uma pessoa jurídica de direito  privado filantrópica ou sem fins lucrativos,

contratadas ou conveniadas com o poder público estadual, que participe de forma

complementar  do  Sistema  Único  de  Saúde  com  atendimento  médico  em  pronto-

socorro no mesmo Município.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor um ano após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  As  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  filantrópicas  ou  sem  fins

lucrativos, contratadas ou conveniadas com o poder público estadual, como santas

casas, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde - SUS -

com  atendimento  médico  em  pronto-socorro  enfrentam  inúmeros  desafios  para



245
____________________________________________________________________________

fornecer atendimento médico com dignidade e para articular despesas e custos para

atender a população beneficiária do SUS, especialmente em relação às emergências,

nos pronto-socorros.

Essas  entidades  cumprem  o  papel  de  ente  público  na  exata  medida  em  que

complementam a atividade estatal  por  meio de serviços médicos e de  saúde,  de

forma  gratuita  aos  pacientes,  em  consonância  com  o  princípio  constitucional  da

universalidade da cobertura e do atendimento à saúde (art. 194, I, da Constituição da

República.)

Ocorre que as dificuldades ordinárias suportadas pelas entidades beneficentes de

saúde,  em  tempos  hodiemos,  são  substancialmente  agravadas  pelo  excessivo

contingente  de  vítimas  de acidente  de  trânsito,  especialmente  nos  Municípios  do

interior de Minas, nos quais vasta rede rodoviária está presente.

Nesse  sentido,  quando  acontecem  acidentes  automobilísticos  nas  rodovias

mineiras,  as  vítimas  são  imediatamente  encaminhadas  para  essas  entidades

filantrópicas,  onde  são  atendidas  nos  pronto-socorros,  concorrentemente  com  os

munícipes, comprometendo os escassos recursos destinados pelo SUS.

Com efeito, uma vez aprovado este projeto, dar-se-á apenas parcial cumprimento

ao quanto estatuído constitucionalmente, sem, contudo, esgotar a matéria ou limitar o

poder público de atribuir parte do produto da arrecadação do tributo em questão, bem

como outros, à saúde, da forma que lhe seja de bom alvitre.

Anote-se  que  a  ausência  de  regulamentação  por  lei  complementar  federal  não

impede a destinação de recursos à saúde, pois, caso assim fosse, nenhum ente da

federação  poderia  destinar  recursos  à  promoção  da  saúde  sob  pretexto  de

ilegalidade, quiçá inconstitucionalidade.

Ante o exposto e considerando interesse social do assunto, justo que uma parcela

do recolhimento do IPVA seja destinada a essas entidades.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.262/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.831/2009)

Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural  de Mantena,  com
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sede no Município de Mantena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural de

Mantena, com sede no Município de Mantena.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2011.

João Leite

Justificação: A Fundação Educativa e Cultural  de Mantena, fundada em 9/11/98,

com sede no Município de Mantena, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que

atua  junto  à  população  de  Mantena  e  de  cidades  da  Comarca,  desenvolvendo

atividades sociais para atender as necessidades da população carente da região e

veiculando informações de interesse da comunidade através de canais próprios de

radiodifusão.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que

vem sendo realizado na comunidade, razão pela qual conto com o apoio dos nobres

colegas para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.263/2011

Dispõe sobre a Política de Orientação e Humanização nos Hospitais das Redes

Pública e Privada e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º  – Fica criada a Política de Orientação e Humanização nos Hospitais das

Redes Pública e Privada do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – A política a que se refere o “caput” deste artigo tem por objetivo:

I – prestar orientação aos familiares dos pacientes do hospital;

II – disponibilizar um local para que os familiares dos pacientes sejam ouvidos e

orientados;

III – executar atividades pertinentes.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2011.

João Vítor Xavier

Justificação: Objetiva esta propositura criar a Política de Orientação e Humanização

nos Hospitais das Redes Pública e Privada.

A finalidade dessa política é proporcionar orientações aos familiares de pessoas

que se encontram sob tratamento médico e que em momentos difíceis precisam de

orientações  de  como  agir,  de  uma  palavra  profissional  e  amiga.  Geralmente  o

ambiente  dos  hospitais  é  mórbido,  triste  e  desolador,  deixando  as  pessoas

desesperadas e preocupadas em como lidar com a situação em que estão.

As pessoas, de uma maneira geral, estão muito preocupadas com as suas tarefas

cotidianas e com meios de sobreviverem, não estando preparadas para enfrentar a

situação  de  ter  um  familiar  adoentado  ou  hospitalizado.  Os  familiares  podem

colaborar muito com os tratamentos aos adoentados e muitas vezes podem erradicar

e impedir que a doença se alastre. Nada mais eficaz no tratamento dos pacientes que

uma família  instruída  e  preparada,  que  proporcione  carinho,  afeto  e  desenvolva,

através de abordagens aprendidas, um ambiente amável e propício para que esses

pacientes se recuperem.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.264/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Augusta  e  Respeitável  Loja  Maçônica  Alferes

Tiradentes, com sede no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utlidade pública a Augusta e Respeitável Loja Maçônica

Alferes Tiradentes, com sede no Município de São João del-Rei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2011.

Rômulo Viegas

Justificação: A Augusta e Respeitável Loja Maçônica Alferes Tiradentes, com sede
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no  Município  de  São  João  del-Rei,  é  uma entidade  sem  fins  lucrativos.  Faz  um

belíssimo trabalho e tem como objetivo contribuir com a democratização e a evolução

da sociedade brasileira.

Contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.265/2011

Dispõe sobre a adequação da aplicação da Portaria nº 124, de 17 de julho de 2009,

do Ministério dos Esportes, às arenas esportivas municipais com capacidade para até

dez mil pessoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Determina competência e estabelece a obrigatoriedade de designação de

profissionais  para  lavrar  laudos  técnicos  relativamente  a  arenas  esportivas  com

capacidade de até dez mil pessoas, tendo em vista as determinações estabelecidas

na Portaria nº 124, de 17 de julho de 2009, do Ministério dos Esportes.

Parágrafo único - Os requisitos mínimos para expedição dos laudos a que se refere

o “caput” deste artigo serão estabelecidos pelas autoridades legalmente habilitadas,

diante da capacidade das arenas esportivas locais.

Art.  2º  -  Os  laudos  técnicos  serão  lavrados  pelas  pessoas  designadas  pelos

Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado, bem como pela

autoridade  da  vigilância  sanitária  local,  ao  passo  que  o  laudo  de  estabilidade

estrutural será elaborado por profissionais habilitados e cadastrados para esse fim no

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais.

Art.  3º -  Na elaboração dos laudos a que se refere o art.  2º,  será observado o

princípio da proporcionalidade, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.784, de 1999.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2011.

Rômulo Viegas

Justificação: O projeto de lei ora apresentado se faz necessário devido ao alto grau

de exigências da Portaria n° 124, de julho de 2009,  do Ministério dos Esportes.
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Os requisitos pressupõem grande número de espectadores em estádios localizados

em grandes centros. Entretanto, no Estado de Minas Gerais, temos arenas esportivas

com  capacidade  de  até  10.000  pessoas  situadas  em  Municípios  com  suas

particularidades, as quais em situações emergenciais poderão ser utilizadas como

facilitadoras.

Essas  arenas  terão  de  oferecer  para  o  público  frequentador  condições  de

segurança  em  todos  os  níveis,  as  quais  serão  comprovadas  através  de  laudos

técnicos específicos emitidos por profissionais capacitados e habilitados.

Para que não seja descumprida a portaria do Ministério dos Esportes, buscamos

adequá-la de forma justa à necessidade de cada Município. Com isso não vamos

comprometer o lazer, o turismo e o esporte local; ao contrário, essas atividades serão

oferecidas, com segurança e qualidade sendo levada em consideração a capacidade

de cada arena para exigência dos requisitos mencionados.

Quando  verificada  por  autoridades  competentes  a  necessidade  de  redução  do

público em função do risco que o evento oferece, poderá ser adotada a avaliação do

tempo necessário para desocupação em caso de pânico.

Assim  sendo,  estaremos  cumprindo  os  requisitos  mínimos  necessários  para

segurança  contra  incêndio  e  pânico,  para  estabilidade  estrutural  e  sanitária  em

centros esportivos onde sejam realizados eventos, em especial para um público de

até 10.000 pessoas, respeitando-se as dimensões da arena.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  desta  Casa

Legislativa para aprovação deste projeto de lei.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Esporte e de Segurança

Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.283/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Sra.  Christiane  Vieira  Soares  Pedersoli  pelo

lançamento do livro "Conselho Nacional de Justiça - Atribuição regulamentar no Brasil

e no direito comparado". (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.284/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Emerson João Soares, Chefe da 10ª Delegacia - 4ª
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SRPRF-MG, pelos 60 anos da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Pouso

Alegre. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.285/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os Srs. Luiz Carlos Maciel, Prefeito Municipal de Ouro

Fino, e Ademir José Pereira, Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia do Sul de Minas – Câmpus Inconfidentes –, pela instalação dos cursos

técnicos de Administração, Hospedagem (Turismo) e Meio Ambiente em Ouro Fino. (-

À Comissão de Educação.)

Nº 1.286/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Afonso Arinos de Mello Franco Filho por sua eleição

como imortal da Academia Mineira de Letras. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.287/2011, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Presidência  da  República  e  ao  Ministério  da  Integração  Nacional  pedido  de

providências  para  que  sejam  liberados,  em  caráter  de  urgência,  recursos  para  a

contratação de caminhões-pipa, através do Exército, para atender os Municípios do

Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº  1.288/2011,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Associação Cultura Minas por sua criação. (- À Comissão

de Cultura.)

Nº 1.289/2011, do Deputado Bosco, em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao Sr. Carlos Roberto Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Araxá, aos

demais  Vereadores  e  aos  servidores  pela  inauguração  da  sede  dessa  Casa

Legislativa,  denominada  Casa  da  Cidadania  Deputado  Carlos  José  Lemos.  (-  À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Antônio Júlio,

Célio Moreira e Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Deputado

João  Leite,  Deputada  Rosângela  Reis,  demais  Deputados  e  Deputadas  e
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telespectadores da TV Assembleia, boa tarde. Estamos nesta tribuna para tratar de

alguns  temas,  a  começar  por  um  relacionado  a  assunto  da  maior  gravidade:  o

programa Aliança pela Vida, que foi lançado ontem pelo Governador Anastasia, com

depoimentos de mães cujos filhos se enveredaram pelo mundo da droga, acerca do

seu sofrimento  e peregrinação para  salvar  os  seus filhos.  Na ocasião,  também o

Vermelho, da banda 14 Bis, deu o seu depoimento, muito emocionante, a respeito do

vício  do  álcool  pelo  qual  passou,  dizendo  que  neste  momento  ele  consegue  se

manter  sóbrio.  O  programa Aliança  pela  Vida,  da  Secretaria  de  Desenvolvimento

Social, é muito bem controlado pelo Cloves Benevides, da Subsecretaria Antidrogas,

e conta com a parceria do Servas, também muito bem conduzido pela Sra. Andrea

Neves.  Então,  além das peças publicitárias  para alertar  os  jovens,  o Governador

Anastasia vai colocar, só em 2011, R$70.000.000,00 nesse programa, com o objetivo

de trabalhar pelas pessoas que infelizmente enveredaram pelo caminho das drogas,

apoiando  as  comunidades  evangélicas  e  católicas,  principalmente,  que  usam  o

trabalho voluntário  para tentar recuperar as pessoas. Portanto,  estamos aqui para

parabenizar esse programa tão importante lançado pelo Governador Anastasia.

Outro tema que gostaríamos de abordar diz respeito ao lançamento de mais uma

etapa do Programa Travessia, que começou no governo Aécio Neves e continua com

o  Governador  Anastasia.  É  um  programa  principalmente  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Social, que vem sendo muito bem conduzido pelo nosso amigo e

colega Deputado Wander Borges e que agora alcancará mais algumas dezenas de

Municípios. Por meio do Proacesso e de outras obras do governo do Estado, Minas

comunica mais esse, que visa a melhorar a infraestrutura e preparar o Município para

gerar emprego e renda. Trata-se de um programa muito importante. Nele, o Deputado

Wander Borges terá praticamente todas as outras Secretarias envolvidas, como a de

Esportes, também conduzida pelo nosso colega do PTB, o Deputado Braulio Braz,

que já vem enxugando a Secretaria e buscando várias ações e caminhos. Aliás, na

terça-feira,  será inaugurada em Montes Claros uma revenda da KIA. Apesar de o

Deputado Braulio Braz ter sido convidado, ele não poderá comparecer, pois estará

em Juiz de Fora para lançar os Jogos Estudantis de Minas Gerais.

Também  teremos  inúmeras  ações  na  área da  saúde,  que  vem  sendo  tão  bem
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gerida em Minas Gerais pelo Secretário Antônio Jorge e pelos seus colaboradores em

uma área extremamente problemática. Afinal, a tabela do SUS paga abaixo do custo

dos procedimentos, fazendo com que, cada vez mais, os Prefeitos tenham de colocar

recursos na saúde, porque o governo federal, o grande arrecadador, simplesmente se

esquece deles. Antônio Jorge, muito obrigado pelo trabalho que vem sendo feito de

manutenção das urgências e emergências.

Também gostaria  de registrar  que hoje recebi  uma carta da Sra. Ivane Furtado,

Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministro da Justiça. Ela nos encaminhou um

procedimento  em que nós,  após uma audiência pública  da  Comissão de Direitos

Humanos, realizada na cidade de São João das Missões, vimos que, há 14 anos,

após a chacina que matou o pai do Prefeito, o Sr. José Nunes, e o pai do Cacique

xacriabá,  o nosso amigo Cacique Domingos,  houve uma regularização das  terras

indígenas, embora muito aquém das suas necessidades. Importante ressaltar  que

estamos trabalhando  diuturnamente  lá.  Conseguimos  com o  governo de Minas  o

convênio para serem feitas 36 novas escolas e 15 poços artesianos. Conseguimos

também uma verba para comprar uma patrol zero quilômetro, para ajudar no esporte,

na construção de campos, e nas estradas para que os produtos produzidos pelos

colegas  indígenas  sejam  transportados  com  celeridade.  Acontece  que  a  terra  do

Brasil,  que sempre foi toda dos índios, é pequena, e precisamos aumentar essas

terras que foram griladas dos índios em pelo menos 25.000ha. É em cima disso que

vem sendo feito um trabalho pela Funai. Temos procurado a Presidência da Funai,

mas  infelizmente  o  Márcio  Augusto  Freitas  de  Meira  também  não nos  responde.

Temos agilizado cada vez mais essa situação, porém hoje fomos surpreendidos com

mais uma ação deletéria contra as comunidades indígenas.

No jornal “Gazeta Norte Mineira”, saiu hoje a notícia de que o Cacique Santo, nosso

amigo, da aldeia indígena xacriabá, da comunidade de Morro Vermelho, foi agredido

e felizmente escapou com vida. Então, estamos aqui para pedir  ao José Eduardo

Cardozo,  Ministro  da  Justiça,  a  apuração  desses  fatos.  Encaminharemos  nosso

pedido  também à Diretoria-Geral  da  Polícia  Federal,  à  Polícia  Federal  em  Minas

Gerais,  às  Polícias  Civil  e  Militar,  para  que dêem garantia  de  vida aos indígenas

xacriabás,  tão  discriminados.  Ao  descer  desta  tribuna,  irei  atrás,  Dr.  Wilson,  do
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Deputado Durval Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos Humanos, para solicitar

urgência  na  realização  de  uma  nova  audiência  pública,  a  fim  de  avaliarmos  os

avanços  obtidos  desde  a  audiência  pública  de  dois  anos  atrás  e  para  que  seja

efetivada  a  proteção  dos  nossos  indígenas,  que  são,  hoje,  mais  de  8  mil.  Essa

questão de segurança é complicada.  Não queremos que volte a acontecer o que

houve há 14 anos, quando não se conseguia fazer com que a terra indígena voltasse

para esse povo, por causa dos inúmeros grileiros que as utilizavam. Estivemos na

Funai,  realizamos  audiência  pública  na  Comissão  de  Direitos  Humanos,  aqui  na

Assembleia  Legislativa.  Notamos  que  a  Funai  possui  um  número  pequeno  de

servidores.  Como  Deputado  majoritário,  votado  maciçamente  na  aldeia  indígena

xacriabá, quero dizer que não descansaremos até que essa comunidade indígena

tenha realmente segurança, que todos os fatos sejam apurados e que volte para os

índios o que é deles.

O grupo técnico montado esteve nas localidades fazendo os levantamentos, e a

questão já está adiantada. Noto a chegada do Deputado Durval Ângelo, Presidente

da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  que  brilhantemente  conduziu  uma  audiência

pública lá.  Vou agora, de público, falar com ele, pedir  o máximo de providência e

agilização para a apuração desse novo fato, da tentativa de assassinato do Cacique

Santo da comunidade de Morro Vermelho. Então não descansaremos enquanto não

houver  segurança e enquanto não conseguirmos o  aumento das terras  indígenas

para que essa população,  protegendo o meio ambiente, cresça cada vez mais, e,

assim, revermos os nossos antigos costumes.

Antes  de  passar  a  palavra  ao nobre  Deputado Paulo  Guedes,  quero  dizer  que

temos acompanhado essa questão. No ano passado, uma família foi enviada pelo

Cacique Domingos, para tentar reativar a língua xacriabá, e este ano mais três ou

quatro  famílias  irão.  Cuidaremos  para  que  não  haja  massacre  como  houve

antigamente,  quando  se  falava  muito:  “Olha,  vão  matar  gente,  vai  rolar  sangue

indígena”. E algumas pessoas diziam: “Não, isso é coisa, é alarme falso”. Até que,

infelizmente, foi morto o pai do Prefeito e o pai do atual Cacique Domingos.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Arlen Santiago, realmente nos

deixam preocupados essas informações trazidas por V. Exa. Além de ter sido votado
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em São João das Missões nas duas últimas eleições, sou filho dessa cidade, nasci lá,

minha mãe mora a 2km da sede da aldeia. Dos meus 12 irmãos, 8 residem na zona

rural do Município. Sou amigo pessoal do Prefeito José Nunes, do Cacique Domingos

e do Vice-Prefeito  Zé Biriba.  Sabemos que realmente  há  alguns conflitos  lá,  mas

conheço, como ninguém, toda a comunidade de São João das Missões. Portanto,

precisamos ter certo cuidado. Penso que eu e V. Exa., como Deputados votados no

Município,  precisamos  ter  certa  calma  na  condução  desse  processo.  Uma  nova

audiência pública realmente pode ser uma boa solução.

Precisamos resolver conflitos, até algumas questões que estão paralisadas, como

as indenizações. Desde a primeira demarcação,  grande parte delas  não foi  paga.

Pagaram apenas 10%, e muitas pessoas não receberam até hoje. Além disso, há a

questão  do  Morro  Vermelho  -  aliás  é  a  fazenda  do  Vice-Prefeito,  do  ex-Prefeito

Correinha e da família do Dr. Helder Mota. Essa região hoje tem uma nova aldeia, e a

Funai ainda não a demarcou. Eles ganharam na justiça, mas não houve reintegração

de posse. O que eles sempre me disseram - até o Zé Biriba - é que querem resolver o

problema. Entendo que não há motivo para matar alguém. Muito pelo contrário, penso

que em São João das Missões os índios e os brancos convivem bem, não vejo esse

problema de convivência.  O que aconteceu no passado não  foi  com pessoas  da

cidade,  mas  com pessoas  de  outras  regiões  que  tinham  propriedade  lá.  Sempre

convivemos muito bem. Fui criado com os índios, que trabalhavam em minha casa

com meu pai, trabalhavam na roça. Cresci junto com eles e os conheço. O Cacique

Domingos e o Prefeito José Nunes são boas pessoas, e tenho certeza de que eles

concordarão com a abertura de um diálogo. Da mesma forma, a outra parte.

Então, queria fazer um apelo a V. Exa. para que nós dois, Deputados votados lá,

marcássemos uma reunião com essas lideranças, a fim de resolvermos as questões

com a menor polêmica possível, porque a polêmica, a notícia, a manchete de jornal

podem  gerar...  Se  nos  pautarmos  no  que  a  imprensa  quer...  Sabemos  como  a

imprensa se comporta nessas situações, ela quer manchete, gosta de notícia ruim.

Penso que nós dois podemos, ao lado do Prefeito José Nunes, do Vice-Prefeito Zé

Biriba,  das  lideranças  de  lá  e  da  Câmara  de  Vereadores,  arrumar  uma  solução

negociada, antes que coisas ruins aconteçam. Não acredito que alguma chacina volte
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a acontecer na cidade, muito pelo contrário, porque o povo e os proprietários rurais

de  lá  são  ordeiros,  são  todos  agricultores  familiares,  não  há  lá  nenhum  grande

fazendeiro ou latifundiário. Todos são agricultores familiares que têm boa convivência

e  moram  lá  há  mais  de  200  anos.  Podemos  acertar  essas  coisas  na  base  da

conversa, do acordo e do diálogo.

O  Deputado  Arlen  Santiago*  -  Agradeço  ao  Deputado  Paulo  Guedes  o  aparte.

Penso  que  ele  precisará  fazer  um  pronunciamento,  mas  gostaria  de  esclarecer

algumas coisas. Primeiro, conforme a lei  brasileira, se a terra é do índio, só cabe

indenização pela benfeitoria. Está na lei - pode ser que o Congresso mude isso - a

terra é do índio. Não depende de minha vontade ou da do Deputado Paulo Guedes

algum acordo, porque para isso o Ministro da Justiça e a Funai criaram um grupo

técnico.

Então, o grupo técnico é que irá lá olhar se a terra é do índio, se não é, ou se foi

grilada. Neste país, exemplos de chacinas de índios são muito comuns e frequentes.

Acredito muito nos indígenas, tenho respeito por eles e não acredito que o Cacique

Santos mentiu ao dizer que aquilo era emboscada. Quero - e eu e o Deputado Paulo

Guedes temos certeza disso - que a Polícia Federal vá lá imediatamente apurar a

situação, para se evitarem essas chacinas. O acordo será feito pela Funai, não por

mim ou pelo Deputado Paulo Guedes, por mais que queiramos aumentar a terra dos

índios. Quero que elas sejam aumentadas e lutarei por isso.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Liza Prado,

telespectadores  da  TV  Assembleia,  cidadãs  e  cidadãos  de  Minas  Gerais  que

acompanham  esta  reunião  da  Assembleia  Legislativa,  há  três  anos  tivemos  a

oportunidade, junto a vários Deputados desta Casa, de tratar do cumprimento das

penas no Estado de Minas Gerais.  Tive a oportunidade de presidir  uma comissão

especial  relacionada  com  o  tema.  Viajamos  pelo  Estado  de  Minas  Gerais,

conhecendo  a  realidade  do  cumprimento  das  penas.  Havia,  na  oportunidade,

aproximadamente 40 mil pessoas presas no Estado, e hoje já ultrapassamos 50 mil.

Queríamos  justamente  conhecer  a  situação  do  cumprimento  das  penas  desses
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internos do sistema penitenciário em Minas Gerais.

O Deputado Durval  Ângelo foi  o relator da comissão que tratou dessa questão.

Tivemos a oportunidade de viajar pelo Estado e, ao final, termos um relatório denso

sobre a situação do cumprimento das penas no Estado de Minas Gerais. O que nos

chamou a atenção, Sr. Presidente e Srs. Deputados, foi o grande número de pessoas

presas  neste  Estado  ligadas  ao  tráfico  de  drogas.  Ao  final,  apresentamos  uma

proposta, a fim de que o Estado entrasse em entendimento com uma empresa, que

juntamente com a Assembleia Legislativa está, neste momento, informatizando todo o

sistema, para que tenhamos conhecimento dos prazos e dos benefícios que devem

ser  concedidos  pela  legislação  aos  internos  do  sistema.  Os  dados  relativos  ao

número de pessoas ligadas ao tráfico de drogas presas no Estado de Minas Gerais

foram impressionantes.

Há dois anos, presidindo a Comissão de Segurança Pública da Assembleia, tivemos

a oportunidade de ir  a 20 regiões deste Estado para discutirmos a segurança no

Estado de Minas Gerais com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público e com as

Regiões  Integradas  da  Segurança Pública  do  Estado  -  Risps  -,  compostas  pelas

Polícias Civil e Militar. Além disso, convidamos, em cada região, os Superintendentes

da saúde e da educação, porque entendemos que, além da questão repressiva, a

área da segurança pública depende ainda muito mais de atores importantes para que

a população de Minas Gerais tenha uma boa segurança.

Novamente, chamaram-nos a atenção os números do Tribunal de Justiça. Esses

números  eram  impressionantes,  pois  nos  mostraram  que  praticamente  80%  dos

presos do Estado de Minas Gerais têm ligação com o tráfico de drogas. Temos uma

situação das mais graves no nosso Estado. Esse é um crime que está pensado e

previsto em nossa legislação como um crime federal, porque ultrapassa as divisas do

Estado, indo além das fronteiras do Brasil.

Portanto, o enfrentamento dessa situação merece uma integração não apenas das

nossas  Polícias  Civil  e  Militar,  mas  também  das  forças de  segurança em  âmbito

federal.

Algo  sobre  esses  números  é  impressionante.  Impressionou-nos  o  fato  de  que,

apesar de as polícias estarem efetuando a prisão dos traficantes de drogas, tão logo
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é feita a prisão, outro traficante assume o local, o ponto, porque há uma demanda

muito grande pela droga. Lamentavelmente temos um grande número de usuários e

dependentes de drogas. Isso é lamentável. O Estado está cumprindo uma parte, que

é a prisão daqueles que cometem crimes, mas não temos...

Sr. Presidente, como eu estava dizendo, uma parte do enfrentamento da questão

das drogas no Estado de Minas Gerais está sendo feita. Estão sendo realizadas as

prisões daqueles que cometem esse tipo de crime, os quais têm levado drogas para

as nossas cidades. Hoje infelizmente temos encontrado, em visitas que a Comissão

de Segurança Pública da Assembleia faz às regiões, drogas já infiltradas no meio

rural. Lamentavelmente hoje muitos trabalhadores rurais são usuários e dependentes

das drogas.

Então temos, de um lado, o governo cumprindo o seu papel, por intermédio das

suas polícias, cumprindo os mandados de prisão, efetuando as prisões e levando

esses criminosos às unidades, para que cumpram o tempo da sentença estabelecido

pelo Poder Judiciário, mas, de outro, a cada momento, temos o surgimento de novos

traficantes.  Esses  novos  traficantes  surgem  por  causa  da  grande  demanda  pela

droga.  Hoje,  infelizmente,  o  “crack”  está  tomando  conta  das  nossas  cidades.  No

trabalho que a Comissão de Segurança Pública realizou no Estado, vimos crianças

de  8,  9,  10  anos  que  são  usuárias  e  dependentes  do  “crack”.  Ontem,  houve  o

lançamento do programa pelo governo do Estado, com a participação de todas as

secretarias, para que tenhamos o enfrentamento dessa questão.

Sr. Presidente, o programa lançado pelo governo de Minas ataca essa situação.

Teremos  abordagem  nos  locais  onde  há  usuários,  dependentes  das  drogas,  que

serão  levados  para  a  área  de  saúde.  Aqueles  com  a  avaliação  da  saúde  para

internação serão internados.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  -  Sr.  Presidente,  primeiramente

gostaria de cumprimentar V. Exa., que traz um assunto de extrema relevância para o

conjunto da sociedade, até porque a questão do tráfico e especialmente o consumo

de droga hoje afeta todas as camadas sociais do Brasil. Esse tipo de crime, e não só

o tráfico, é repudiado por todos nós. Deputado João Leite, V. Exa. citou o trabalho que

a Comissão de Segurança Pública tem feito, que tem colhido informações relevantes
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que certamente subsidiarão não só o conjunto dos Deputados, mas também o Poder

Executivo  nas  políticas  públicas,  em que cada vez mais  há  essa preocupação.  A

própria Presidente Dilma Rousseff  tem elaborado políticas públicas nesse aspecto.

Ou  seja,  hoje  esse  é  um  assunto  que  preocupa  todos  nós.  Gostaria,  além  de

cumprimentar  V.  Exa.,  de  deixar  claro  que  realmente  é  algo  extremamente

preocupante  para  a  sociedade  essa  questão.  Hoje  estamos  passando  por  um

momento de extrema permissividade, especialmente no seio da família.

Tivemos aqui, há pouco tempo, duas notícias que continuam circulando na internet.

O jornal “O Tempo” veio e fez uma cobertura muito bonita de festas realizadas por

menores, em que o álcool tem sido consumido de forma preocupante. Todos os que

somos  pais,  mães,  em  Minas  Gerais  e  no  Brasil,  temos  sofrido  muito  com  essa

pressão. Os menores adolescentes estão cada vez mais ingerindo bebidas alcoólicas.

A nossa formação na área de segurança pública nos permite fazer considerações

mais profundas sobre esse assunto. Temos o controle social formal hoje estabelecido

pelas  leis,  exercido  pelas  Polícias  Militar  e  Civil,  pelo  Ministério  Público,  pelo

Judiciário e pelo sistema prisional. Mas o melhor controle, o mais eficiente, Deputado

João Leite, é o que há no seio da sociedade, o chamado controle social informal, no

seio da família. Ela é a forma de controle social mais eficiente que existe hoje na

nossa  sociedade  contemporânea e  há  muito  tempo  também.  Infelizmente,  hoje  é

comum, Deputado João Leite, se um adolescente de 14, 15 anos vai fazer uma festa

em determinado lugar, a mãe ou o pai levar o o seu filho adolescente para essa festa,

mas  nem sequer  tem a  preocupação  de descer  e  perguntar  se o  pai  ou  a  mãe

daquele colega adolescente está dentro da casa, se aquela festa vai ter algo liberal

no  que  diz  respeito  a  droga  ou  álcool,  que  é  uma  droga  lícita.  Não  há  essa

preocupação. Hoje há um esfacelamento muito forte da família. Isso é preocupante,

pois estamos num momento em que essa geração está vivendo um padrão de muita

permissividade,  em  que,  certamente,  ocorre  desvio  de  conduta.  Este  é  inevitável

quando não se exerce controle dentro da própria casa. Muitas vezes uma boa parcela

desses problemas de desvio de conduta cai no colo dos senhores professores, das

senhoras professoras que educam e vêm lutando arduamente. (- Palmas.) Isso ocorre

porque não há controle.  Realmente,  é muito difícil  para o professor receber  essa
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aluna, esse aluno que não teve controle exercido pelo pai e pela mãe.

Portanto,  quero  frisar  a  importância  de  o  Parlamento,  o  Poder  Executivo,  o

Judiciário,  o  Ministério  Público,  a  família,  de  forma  em  geral,  e,  obviamente,  os

profissionais,  os servidores públicos, seja da área de segurança,  seja da área de

recuperação, como V. Exa. expôs aqui, unirem esforços, bem como o governo, que,

no  campo  da  ação  preventiva,  vem  disponibilizando  e  implementando  políticas

públicas. Além disso, é preciso, acima de tudo, um trabalho nas escolas, porque o

triângulo  família-igreja-escola  deve  formar  parceria  permanente,  para  a  qual  o

governo precisa ter um olhar especial. Infelizmente, Deputado João Leite, há muito

pai e mãe modernos demais, e isso está fazendo com que o controle se perca cada

vez mais. Volto a insistir: o melhor controle nasce no seio da família, que é ensinado

milhares de vezes à criança, quando ela começa a entender as coisas, até a fase da

adolescência. Se o pai e a mãe não fazem isso, dificulta-se o trabalho dentro da

escola e na igreja e certamente muito mais com as ações de segurança pública no

campo repressivo. Portanto cumprimento V. Exa. pelo pronunciamento. Desculpe-me

se me alonguei, mas V. Exa. traz a lume um assunto da mais alta relevância e que,

certamente,  atinge a  todos nós,  qualquer  um de nós que temos um parente,  um

amigo, um vizinho, um primo mais distante ou alguma pessoa viciada em droga ou

em álcool. Certamente é um grave problema no seio da nossa família. Parabéns a V.

Exa., pois o assunto é de extrema relevância para Minas Gerais e para nosso país.

O  Deputado  João  Leite*  -  Obrigado,  Deputado  Sargento  Rodrigues.  A  sua

experiência,  servindo  à  população  de  Minas  Gerais  nas  ruas  como policial,  sem

dúvida lhe dá conhecimento para opinar nessa matéria. É lamentável o que estamos

vivendo. A situação é muito delicada e merece, como V. Exa. salientou, a participação

de todos. A população está convocada para o enfrentamento desse mal que estamos

vivendo.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Gostaria de cumprimentá-lo, Deputado João

Leite, e de fazer uma sugestão. Não é de hoje que vemos sua luta nessa área da

segurança.  Suas  palavras  quanto  ao  tratamento  são  fundamentais.  Creio  que

precisamos  de  controle  repressivo,  curativo  e  preventivo,  enfim,  devemos  utilizar

todos os mecanismos para cuidar da nossa juventude, que está doente. As drogas
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são uma epidemia. Somente quem vivencia o problema conhece o sofrimento. Nesta

semana, em Uberlândia, um rapaz que estava em abstinência de drogas esfaqueou a

mãe e a irmã.  Vejo  que a juventude está sem opção.  Ela precisa ser  acolhida e

tratada, ter acesso à educação, à cultura. Crimes graves estão sendo cometidos. O

maior  responsável  por  tudo é o sistema em que vivemos,  pois  é perverso,  todos

querem levar vantagem, não se pensa no coletivo. Não podemos entender isso como

normal. Portanto, sugiro a realização de uma audiência na sua comissão, de forma a

detalhar  melhor  essa  questão  das  penas.  Em  Uberlândia,  existe  um  núcleo  que

trabalha com as penas e tem ajudado o Estado. É uma experiência boa. Devemos ter

muito tempo para discutir esse tema. Parabéns a V. Exa.

O  Deputado  João  Leite*  -  Obrigado,  Deputada  Liza  Prado.  A nossa  comissão

trabalha muito. Na próxima semana, estaremos em Janaúba; no dia 18, em Varginha;

no  dia  25,  em Araxá.  Já  estivemos  em Juiz  de  Fora  tratando da  segurança nas

escolas.

O Deputado  Duarte  Bechir  (em aparte)  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados,  saúdo o Deputado João Leite.  Ontem, estivemos juntos em cerimônia

marcante na Cidade Administrativa, por ocasião do lançamento do programa. Esse é

o primeiro governo a tomar uma atitude como essa em todo o Brasil. Sr. Presidente,

vale a pena ressaltar que o recurso para esse trabalho foi feito com a cessão de 1%

de  cada  secretaria,  criando-se  assim  um  fundo  para  atender  às  famílias.  Saúdo

novamente o combativo Deputado João Leite por mais essa participação importante

nesta  Casa.  A sua  presença  estimula  o  nosso  trabalho;  o  seu  passado  e  o  seu

presente são razão de orgulho para todos nós. Estou muito feliz por seu trabalho.

Pena que os demais pares não estão presentes. A Casa está praticamente vazia.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, solicito à V. Exa. o encerramento de

plano da reunião, por falta de quórum neste Plenário, o que nos entristece muito.

O Deputado Carlin Moura - Recomposição de quórum, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.
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A Sra. Secretária (Deputada Rosângela Reis) - (- Faz a chamada.).

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  13  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 4, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,  com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 431/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de utilidade pública  a  Associação Cultural  Violeiros  da  Abadia  –

ACVA –, com sede no Município de Martinho Campos.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  431/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação  Cultural  Violeiros  da  Abadia  –  ACVA –,  com  sede  no  Município  de

Martinho Campos.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 5º (ver alteração de

29/12/2010)  veda  a  remuneração  a  seus  diretores  e  conselheiros;  e  o  art.  36

determina que, na hipótese de sua extinção, o patrimônio remanescente reverterá em

favor de entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 431/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rosângela Reis - Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.150/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado João Leite,  o projeto de lei  em epígrafe,  resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.374/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Açougueiros  de  Capela  Nova,  com  sede  no

Município de Capela Nova.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.150/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Açougueiros  de Capela Nova,  com sede no Município de  Capela

Nova.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 prevê que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,

legalmente  constituída  e  registrada  no  Conselho  Municipal  ou  Estadual,  para  ser

aplicado nas mesmas finalidades da associação dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.150/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de gosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.803/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Educacional e Profissional de Varginha –

Aprovar –, com sede nesse Município.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade.  Cabe agora a este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição, conforme preceitua o

art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.803/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação Educacional  e Profissional  de Varginha – Aprovar  –,  com sede nesse

Município, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter educativo.

Com  o  propósito  de  formar  uma  sociedade  democrática  não  excludente,  essa

Associação presta  serviços  educacionais,  seriados  e  não seriados,  formais  e  não
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formais, em todos os níveis de ensino, para crianças, jovens e adultos;  elabora e

promove programas de ensino de formação geral da população; realiza atividades

especializadas de ensino profissional; executa ações e projetos de assistência social;

coordena ações de preservação do meio ambiente e de fomento ao turismo; cria e

mantém centros de educação profissional e gerencial.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.803/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Paulo Lamac, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.906/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria  do Deputado Gustavo Perrella,  o  projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Quilombola  Morro  de  Santo

Antônio – AQMSANTO –, com sede no Município de Itabira.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.906/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Quilombola  Morro de Santo  Antônio  – AQMSANTO –,  com sede no Município  de

Itabira, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, constituída para representar

os interesses dos grupos raciais remanescentes das comunidades dos quilombos.

Com esse propósito, a instituição defende a área ocupada pelos remanescentes de

quilombo;  protege  e  recupera  o  meio  ambiente,  promovendo  a  convivência

harmoniosa do homem com a natureza;  estimula o desenvolvimento econômico e
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social  de  caráter  coletivo;  incentiva  as  celebrações  e  comemorações  das  datas

históricas  relacionadas  às  lutas  quilombolas;  defende  a  autonomia  e  a

autodeterminação do quilombo como forma de organização política e social, como

segmento  social  diferenciado;  desenvolve  estudos  e  promove  eventos  culturais  e

pedagógicos para a conscientização e emancipação humana; mantém um centro de

documentação  e  uma biblioteca;  fomenta  o  desenvolvimento  autossustentável  da

comunidade  quilombola;  realiza  a  integração  da  comunidade  quilombola  na

sociedade em que está inserida, viabilizando a participação de seus membros na vida

política,  econômica e  cultural,  sem perder  sua individualidade como grupo étnico,

social e cultural.

Isso  posto,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  se  outorgar  à  Associação

Quilombola Morro de Santo Antônio o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.906/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Paulo Lamac, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.934/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  de  Santo

Antônio do Amparo, com sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.934/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares de Santo Antônio do Amparo, com sede no
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Município de Santo Antônio do Amparo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 45 prevê que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

juridicamente constituída, para ser aplicado nas mesmas finalidades da associação

dissolvida;  e  o  art.  46  veda  a  remuneração  dos  membros  dos  Conselhos  de

Administração e Fiscal bem como dos associados e mantenedores.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de adequar  o nome da entidade ao consubstanciado no art.  1º  de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.934/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares do Município de Santo Antônio do Amparo,  com sede no Município de

Santo Antônio do Amparo.”.

Sala das Comissões, 4 de gosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.936/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
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De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Cooperação  Agrícola

Assentamento Liberdade – Acoal –, com sede no Município de Periquito.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.936/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Cooperação Agrícola Assentamento Liberdade – Acoal –, com sede no Município

de Periquito, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 2005, que

tem por escopo a defesa dos direitos e interesses da comunidade em que atua.

Entre outras ações, a instituição combate a fome e a pobreza; promove atividades

produtivas como o plantio de grãos e hortas comunitárias; favorece a educação de

jovens e adultos; busca recursos e coordena sua aplicação em atividades coletivas.

Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade em defesa do

pleno  exercício  da  cidadania  dos  habitantes  do  Assentamento  Liberdade,

consideramos meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.936/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Rômulo Viegas, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.960/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin,  o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação da Casa da Diálise, com sede no Município

de Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.
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Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.960/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação da Casa da Diálise, com sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 47, que seus

diretores, conselheiros e associados não serão remunerados; e, no art. 60, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com personalidade jurídica e que seja registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.960/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de gosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Bruno Siqueira - Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.988/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Liga Esportiva de Santa Vitória – Lesv –,

com sede no Município de Santa Vitória.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/6/2011  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.988/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Liga Esportiva de Santa Vitória – Lesv –, com sede no Município de Santa Vitória.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art.  49,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere; e, no art. 79, que os cargos de sua direção não

serão remunerados.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.988/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de gosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.999/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada Casa Lar Menino Jesus,

com sede no Município de Capinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/6/2011  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.999/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade  denominada  Casa  Lar  Menino  Jesus,  com  sede  no  Município  de

Capinópolis.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 2º, inciso II, que

as  atividades  de  seus  diretores  não  serão  remuneradas;  e,  no  art.  48,  que,  na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de

entidade congênere, legalmente constituída, sediada na Comarca de Capinópolis e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.999/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de gosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 25/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 608/2007, o projeto altera dispositivo da Lei nº 6.763, de 26/12/75, e dá
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outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2011, a proposição foi encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 335/2011, por tratar  de matéria similar.

A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  estudo  tem  por  escopo  ampliar  as  hipóteses  de  isenção  do

pagamento da taxa de segurança pública, que é cobrada nos casos de utilização de

serviços  específicos  e  divisíveis,  prestados  pelo  Estado  em  órgãos  de  sua

administração ou colocados à disposição de pessoa física ou jurídica cuja atividade

exija  do  poder  público  estadual  permanente  vigilância  policial  ou  administrativa,

visando à preservação de segurança, da tranquilidade, da ordem, dos costumes e

das garantias oferecidas ao direito de propriedade.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional  à  normal  tramitação da proposição.  Acrescentou que  a  medida  em

análise proporcionará ampliação e incentivo das práticas recreativas e desportivas

amadoras e que é dever do Estado fomentar as práticas desportivas, dispositivo este

previsto  tanto  na  Carta  Magna  quanto  na  Constituição  Estadual.  Afirmou  que  a

cobrança da taxa de segurança pública não pode se prestar a restringir a atividade

estatal  de  defesa  social,  tampouco ser  obstáculo  a  que se  realizem os  objetivos

constitucionais relacionados à ordem social, razão pela qual se configura, à luz do

direito,  a  necessidade  da  isenção  proposta  no  projeto  de  lei  em  epígrafe.

Adicionalmente destacou que é juridicamente questionável  a taxação dos serviços

prestados  pela  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  PMMG  –  nos

supramencionados eventos.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário,  não há impedimento à aprovação da

matéria,  porquanto  o  custo  da  medida  em  questão  é  notoriamente  insignificante
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perante o orçamento estadual, razão pela qual não se ofendem as normas de direito

financeiro  previstas  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  –  LRF.  O  total  de  taxas,

previsto no Quadro Geral de Receita do Estado, representa R$1.447.310.291,00, ou

seja,  3,22% da receita estadual,  sendo que R$818.101.445,00,  ou seja,  1,82%, é

relativo à taxa de segurança pública. Desse total, as taxas cobradas pelas atividades

de policiamento ostensivo prestadas pela PMMG importam em R$5.478.784,00, ou

seja,  0,012  % do  orçamento  estadual  (Orçamento  Fiscal  de  2011,  disponível  em

http://www2.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/hotsites/planejamento/orcament

o/docs/loa2011_volume1.pdf).  Esclareça-se,  ainda,  que  as  promoções  de  caráter

recreativo já estão, atualmente, contempladas por isenção estadual, desde que o total

da renda seja destinado a instituições de caridade, devidamente reconhecidas. No

entanto, apresentamos o Substitutivo nº 1, para restringir a isenção estadual prevista

no projeto a eventos recreativos de natureza beneficente ou gratuita e a eventos de

natureza esportiva amadora. Desta forma, o projeto em epígrafe está em consonância

com o art. 16, § 3º, da LRF, uma vez que o aumento de despesa é considerado ínfimo

e irrelevante, não afetando as metas de resultados fiscais estaduais para 2011.

As medidas propostas pela proposição em tela tratam de matéria dotada de alta

relevância social, razão pela qual o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 25/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  dispositivo  da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O inciso VI do art. 114 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a ter a seguinte redação:

“Art. 114 – (...)

VI – aos eventos que visem às promoções de caráter recreativo, beneficentes ou

gratuitos, e aos de natureza esportiva amadora.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, produzindo efeitos no
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exercício financeiro subsequente.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Doutor  Viana,  Presidente  -  João Vítor  Xavier,  relator  -  Duarte Bechir  -  Gustavo

Perrella - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 577/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  Deputado  Gustavo  Perrella,  visa

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pompéu  os  imóveis  que

especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 577/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Pompéu dois imóveis com áreas de 414m² e 352m², situados na

Rua João Machado, nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o projeto estabelece, no

parágrafo único de seu art. 1º, que os imóveis serão destinados à construção de um

prédio para abrigar uma unidade básica de saúde, a Farmácia Básica Municipal e o

Laboratório  de  Análises  Clínicas,  beneficiando  os  moradores  da  comunidade,

especialmente os que necessitam de atendimento na área de saúde.

Ademais,  o  art.  2º  da  proposição prevê a reversão dos  bens ao patrimônio  do

Estado  se,  no  prazo  de  três  anos  contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de

doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe  ressaltar  que  a  autorização  legislativa  para  a  alienação  de  imóveis  do

patrimônio público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços

da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105,



274
____________________________________________________________________________

essa  norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

O  projeto  de  lei  em  análise  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 577/2011,  no 1º

turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Doutor Viana, Presidente – João Vítor Xavier, relator – Ulysses Gomes – Duarte

Bechir – Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 578/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  Deputado  Gustavo  Perrella,  visa

autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Pompéu o imóvel que

especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 578/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

fazer reverter ao Município de Pompéu imóvel com área de 2.000m², situado na Rua

Castelo Branco, nº 833, no Bairro Volta do Brejo, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, o imóvel será utilizado para

abrigar  várias  secretarias  municipais,  possibilitando  melhor  atendimento  dos

munícipes pelo poder público.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
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Substitutivo nº 1, autorizando a alienação na forma de doação, uma vez que, por ter

sido o imóvel doado ao Município sem nenhuma condição, não cabe a reversão. Além

disso, acrescenta cláusula determinando a reversão do bem ao patrimônio do doador

se, no prazo avençado, não lhe for dada a destinação prevista.

É  importante  observar  que  a  autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Consideramos,  por  fim,  que  o  projeto  de  lei  em  análise,  com  as  alterações

propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, atende aos preceitos legais que

versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas

para o erário e não implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 578/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Doutor Viana, Presidente – João Vítor  Xavier,  relator  – Duarte Bechir  – Ulysses

Gomes – Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 606/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado Arlen  Santiago,  o  projeto  de lei  em tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.155/2010, dispõe sobre a obrigatoriedade da

realização do “teste da orelhinha” nos hospitais e maternidades da rede pública e

privada do Estado e dá outras providências.

A proposição foi preliminarmente distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.
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Nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado a esta proposição o

Projeto de Lei nº 1.424/2011, de autoria do Deputado Leonardo Moreira.

Posteriormente, a proposição foi analisada pela Comissão de Saúde, que opinou

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, oferecido pela Comissão de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise torna obrigatória a realização do exame de emissões

otoacústicas evocadas, conhecido como “teste da orelhinha” ou “teste do ouvidinho”,

nos  recém-nascidos  em maternidades  ou serviços  hospitalares  da  rede pública  e

privada do Estado ou conveniada com o Sistema Único de Saúde – SUS –, para o

diagnóstico de doenças auditivas.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, entendendo que a matéria é

de competência concorrente da União e do Estado. Não obstante, essa Comissão

entendeu que o projeto inova ao estender a determinação à rede privada. Assim, para

garantir  a  consolidação  da  legislação  mineira  no  que  tange  à  política  pública  de

saúde, apresentou o Substitutivo n° 1, inserindo o Art. 1º-A na Lei n° 14.312, de 2002,

a  fim  de  que  os  hospitais  da  rede  privada  ofereçam  o  exame antes  da  alta  ou

indiquem à família do recém-nascido a unidade de saúde em que possa realizá-lo. A

citada lei já trata do tema, obrigando a rede pública a realizar o teste.

Após a análise da Comissão de Constituição e Justiça, foi anexado à proposição

em tela o Projeto de Lei nº 1.424/2011, que dispõe sobre a realização, em crianças,

de  exame  destinado  a  detectar  deficiência  auditiva  e  dá  outras  providências.  O

referido  projeto  é  de  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira  e  resulta  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.956/2010.

A Comissão de Saúde aprimorou o projeto com a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1,

com a qual concordamos, determinando que o exame, na rede privada, seja realizado

por  médico  otorrinolaringologista  ou  fonoaudiólogo,  assim  como  já  se  encontra

disposto relativamente à rede pública.
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No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a

implementação da medida proposta não implica geração de despesas para o erário e,

por conseguinte, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

O projeto não obriga a rede privada a oferecer gratuitamente o exame de emissões

otoacústicas  evocadas.  Trata-se  tão  somente  do  estabelecimento  de  diretriz  da

política pública de saúde do Estado, para que os hospitais da rede privada ofereçam

a alternativa às famílias, uma vez que, quanto antes diagnosticados problemas de

audição,  menores  são  as  chances  de  comprometimentos  ao  desenvolvimento  da

criança, motivo pelo qual entendemos que a matéria deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 606/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comiss ão de Saúde.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Doutor Viana, Presidente – Duarte Bechir, relator – Ulysses Gomes – João Vítor

Xavier – Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 779/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Délio  Malheiros, o projeto de lei  em tela,  resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.782/2007, torna obrigatória a divulgação de

informação sobre o índice de infecção hospitalar pelos hospitais da rede pública e

privada de saúde do Estado.

A proposição foi preliminarmente distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a proposição foi analisada pela Comissão de Saúde, que opinou

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.
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188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  tela  busca  tornar  obrigatória  a  divulgação  de  informações

atualizadas  referentes  aos  índices  de  infecção hospitalar  pelos  hospitais  da  rede

pública e privada do Estado. Tais informações deverão ser divulgadas bimestralmente

e afixadas em local visível.  O projeto imputa sanções previstas  na Lei  Federal  nº

6.437, de 1977, àqueles que infringirem seu comando.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, entendendo que a matéria é

de  competência  concorrente  da  União  e  do  Estado.  Em  atenção  ao princípio  da

consolidação das leis, apresentou o Substitutivo nº 1, inserindo as medidas propostas

pelo  projeto  original  no  Código  de  Saúde  do  Estado,  alteração  com  a  qual

concordamos.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Saúde considerou a proposta meritória,

haja vista que traz valiosa contribuição para as ações que buscam reduzir os índices

de infecção hospitalar, ratificando a conclusão da comissão que a precedeu.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a

implementação da medida proposta não implica geração de despesas para o erário e,

por conseguinte, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tal premissa baseia-se no fato de que os hospitais da rede pública e privada do

Estado, em razão de normas legais ou administrativas, já são obrigados a manter um

programa  de  controle  de  infecção  hospitalar,  cujas  ações  visem  à  redução  da

incidência e da gravidade dessas infecções, bem como a constituir  comissões de

controle de infecção hospitalar.

Dessa  forma,  a  publicação  de  informações  referentes  aos  índices  de  infecção

hospitalar  não implica  necessariamente  o  desenvolvimento de  novos trabalhos  ou

ações  que  criem  despesas,  mas  tão  somente  a  consolidação,  em  relatórios,  de

informações  já  existentes.  Sendo  assim,  não  há  óbice  ao  prosseguimento,  nesta

Casa, do projeto sob análise.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 779/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Doutor Viana, Presidente e relator – Gustavo Perrella – Duarte Bechir – João Vítor

Xavier – Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 811/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gustavo  Corrêa  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei n° 719/2007, a proposição em epígraf e “dispõe sobre a cassação da

eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS dos estabelecimentos que

comercializem  produtos  falsificados,  contrabandeados  ou  de  origem  duvidosa,  na

hipótese que especifica”.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Agora,  vem  o  projeto  a  esta  Comissão  para  ser  analisado,  nos  lindes  de  sua

competência.

Fundamentação

O  projeto  em  pauta  visa  a  inabilitar,  para  a  prática  de  operações  relativas  à

circulação de mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e

intermunicipal  e  de  comunicação,  o  estabelecimento  que  comercializar  produtos

falsificados,  contrabandeados  ou  de  origem  duvidosa,  cassando  a  respectiva

inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. No seu art. 4º, propõe, também, que

os sócios do estabelecimento infrator fiquem impedidos de exercer o mesmo ramo de

atividade, pelo prazo de dez anos.

O  autor  justifica  a  proposta  pela  necessidade  de  impedir  que  os  mencionados

produtos encontrem espaço para a comercialização, implicando concorrência desleal

e desestímulo aos contribuintes que mantêm as atividades na legalidade.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  que  o  Estado  Federado  é

competente para legislar sobre a matéria, exceto no que tange ao disposto no art. 4º.
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Assim, para sanar esse vício e,  também, fazer adequação à técnica legislativa,  a

Comissão apresentou o Substitutivo nº 1. Nesse aspecto, seguimos o entendimento

dessa Comissão.

No âmbito de competência da nossa Comissão, nos termos do art. 100, combinado

com o art.  102,  inciso VII,  alínea “d”,  do Regimento Interno,  qual  seja  analisar  a

repercussão financeira das proposições, entendemos que a matéria é procedente.

De fato, os meios de comunicação propalam exaustivamente que esses produtos

acarretam grande prejuízo  à  economia,  em especial  à  arrecadação tributária  e  à

geração de empregos. Assim, a proposição em tela, ao inibir a comercialização dos

produtos,  apresenta  uma  repercussão  financeira  positiva  para  a  sociedade  e,

particularmente, para as finanças públicas do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

811/2011, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Doutor Viana, Presidente – João Vítor Xavier, relator – Gustavo Perrella – Ulysses

Gomes – Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 897/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº 897/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.236/2010,  “estabelece  requisitos  para  a

comercialização dos botijões de gás de cozinha – GLP – no Estado”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou.

Posteriormente,  foi  a  proposição  encaminhada  à  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor  e  do  Contribuinte  para  receber  parecer  quanto  ao  mérito,  recebendo

parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

anterior.

Vem,  agora,  a  matéria  a  esta  Comissão para  ser  analisada,  nos  lindes  de  sua
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competência

Fundamentação

A proposição sobre a qual nos debruçamos visa a estabelecer requisitos para a

comercialização de botijões utilizados  no envase de gás de  cozinha – GLP – no

âmbito estadual. Para isso, estatui que os botijões, quando o envase for realizado por

terceiros  e  não por  aquele  cuja  marca consta  estampada no vasilhame,  deverão

apresentar selo de requalificação emitido por órgão competente. O rótulo deverá ser

fixado na parte externa, contendo, além do nome, logomarca e CNPJ do fabricante do

recipiente e da empresa envasadora, informações de utilização do produto e os riscos

que apresenta, além da data de envase.

O autor da proposição alega que a prática do comércio do “gás pirata” é algo que

há muito assola o Estado, tendo essa questão em muito se agravado em razão da

alta  carga  tributária  suportada  pelo  gás  de  cozinha  -  GLP  -  nesta  unidade  da

Federação.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu, a seu turno, profunda análise da

matéria,  oportunidade em que não vislumbrou  óbice  de  natureza  constitucional  à

tramitação da proposição. Entretanto, para fins de melhor adequação do projeto à

técnica legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1, onde promoveu as adequações à

legislação federal que se fizeram necessárias.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, ao analisar a proposição

quanto ao mérito,  teceu importantes comentários acerca de toda a legislação que

contempla a matéria. Entendeu que o reclame da proposição encontra pleno amparo,

não só pelo arcabouço normativo descrito, mas também pelo Código de Proteção e

Defesa  do  Consumidor,  conforme  dispõe  seu  art.  6º,  incisos  III  e  VIII. Acatou  o

Substitutivo nº 1, oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça, por entender

que o projeto foi aprimorado.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art.100, combinado com

o  art.102,  inciso  VII,  alínea  “d”,  do  Regimento  Interno,  qual  seja  analisar  a

repercussão  financeira  das  proposições,  constatamos  que  o  projeto  não  gera

despesas para os cofres públicos. Pelo contrário, poderá haver ingresso de recursos,

à medida que as multas forem aplicadas, caso se descumpra a legislação em vigor.
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Não trata  de  mudança  de  alíquota  ou  de  base  de  cálculo  de  imposto,  não  gera

despesa de caráter continuado, nem prevê renúncia de receita,  razão pela qual  o

projeto  não fere a Lei  de  Responsabilidade Fiscal.  Dificulta  o comércio  ilegal  dos

botijões de gás, o que ajuda a aumentar a arrecadação tributária do Estado nesse

setor. Acatamos também o referido substitutivo, uma vez que aprimora o projeto.

Assim sendo, a medida visa propiciar o bem-estar dos cidadãos, na medida em que

protege o consumidor, o que tem relevante significado social.  Por essas razões, o

projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 897/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Doutor Viana, Presidente e relator – Gustavo Perrella – Duarte Bechir – João Vítor

Xavier – Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.025/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 478/2007, dispõe sobre a obrigatoriedade de

os  hospitais  e  os  prontos-socorros  possuírem  macas  e  cadeiras  de  rodas

dimensionadas para pessoas obesas e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Por sua vez, a Comissão de Saúde manifestou-se pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 2, por ela proposto.

Agora,  vem  a  matéria  a  esta  Comissão  para  ser  analisada  nos  lindes  de  sua

competência, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 122, inciso VII, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  determina  que  os  hospitais,  prontos-socorros,  postos  de
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atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde, públicas ou privadas, serão

obrigados a possuir macas e cadeiras de rodas dimensionadas para o atendimento a

pessoas obesas.

O  autor,  em  sua  justificação,  alega  que  a  obesidade  é  um  dos  mais  graves

problemas de saúde pública e que devem ser implementadas medidas para amenizar

as consequências que ela acarreta à população. Entre essas, há as relacionadas com

a  ergonomia  das  macas  e  cadeiras  de  rodas  hospitalares,  fator  importante  para

diminuir constrangimentos e acomodar adequadamente as pessoas que venham a

utilizar esses equipamentos médicos.

A Comissão de Constituição e Justiça,  embora não tenha vislumbrado qualquer

óbice  à  tramitação da matéria,  no âmbito de  sua competência,  julgou oportuna a

apresentação do Substitutivo no 1, com o objetivo de aperfeiçoar o projeto.

A seu turno, a Comissão de Saúde, embora tenha reconhecido que, de fato, os

obesos precisam de equipamentos apropriados, de forma que a atenção e o socorro

de que necessitem cheguem com a mesma prontidão com que chegam aos demais

cidadãos,  observou  que  o  Substitutivo  nº  1,  da  forma  como restou  apresentado,

atinge  até  os  pequenos  laboratórios  de  análises  clínicas,  consultórios  médicos  e

odontológicos. Como a obrigação proposta no projeto inviabilizaria economicamente o

funcionamento de muitos desses estabelecimentos, essa Comissão entendeu que a

obrigatoriedade deve ser aplicada apenas àqueles que prestam serviço em regime de

internação e ambulatorial. Além disso, considerou importante o projeto especificar as

dimensões  mínimas  e  a  capacidade  de  carga  dos  equipamentos,  com  o  fim  de

garantir a observância da norma e a fiscalização do poder público.

Além disso, a Comissão de Saúde observou que o art. 99, inciso XXXV, do Código

de Saúde do Estado, consubstanciado na Lei nº 13.317, de 1999, considera infração

sanitária a não observação da exigência sanitária relativa a imóvel, equipamento ou

utensílio por parte do detentor legal da posse de alvará sanitário de funcionamento, o

que sujeita o infrator a algumas penalidades, conforme o caso em questão. Levando

em  conta,  ainda,  que  cadeiras  de  rodas  e  macas  adequadas  a  obesos  são

equipamentos de hospitais e ambulatórios e que as penalidades aplicáveis à nova

obrigação já estão previstas no mencionado Código, a mesma Comissão entendeu
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suficiente  fazer  remissão,  na  cláusula  do  projeto  que  trata  das  penalidades  por

descumprimento da norma, ao art. 99, XXXV, daquele Código. Para atender a essas

considerações, apresentou o Substitutivo nº 2, com o qual estamos acordes.

Quanto à estrita competência desta Comissão, estabelecida no art.100, inciso II,

combinado  com  o  art.102,  inciso  VII,  alínea  “d”,  do  Regimento  Interno,  qual  seja

analisar a repercussão financeira das proposições, devemos salientar que a despesa

decorrente da obrigatoriedade de aquisição de macas e cadeiras  de rodas, pelos

estabelecimentos  que  prestam  serviços  de  saúde  no  Estado,  é  relativamente  de

pequena  monta  em  face  dos  recursos  de  que  dispõem  o  Estado  e  os

estabelecimentos de saúde particulares. Depreende-se, pois, que o projeto em tela

não acarreta  repercussão financeira  significativa  na  execução da lei  orçamentária

estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.025/2011, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Doutor Viana, Presidente e relator – Gustavo Perrella – João Vítor Xavier – Duarte

Bechir – Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.378/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  o  projeto  de lei  em epígrafe  tem  por

escopo alterar o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 15.904, de 15/12/2005, que doa

ao Município de Paraisópolis o imóvel que especifica.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a proposição e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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Trata o Projeto de Lei nº 1.378/2011 de alterar o disposto no parágrafo único do art.

1º  da  Lei  nº  15.904,  de  15/12/2005,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Paraisópolis  imóvel com área de 216,25m², situado nesse Município,

para a construção de um velório público municipal.

Com a alteração proposta  pela  proposição  em análise,  o  imóvel  passará  a ser

utilizado para abrigar uma farmácia do programa Farmácia de Minas, em benefício

dos  moradores  locais,  uma  vez  que  o  imóvel  está  localizado  na  área central  da

cidade.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem o objetivo de apresentar dispositivo com cláusula de reversão do bem

ao patrimônio do Estado se no termo avençado não lhe for dada a nova destinação e

revogar a cláusula de reversão na lei anterior, além de adequar o texto do projeto à

técnica legislativa.

A proposição em tela atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência

de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não

acarretar  repercussão  na  Lei  Orçamentária,  por  tratar  tão  somente  de  alterar  a

finalidade para a qual o bem foi doado.

Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,

de  1964,  que  estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o

controle dos orçamentos e balanços da União,  dos Estados,  dos Municípios e do

Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.378/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Gustavo Perrella, relator - João Vítor Xavier - Ulysses

Gomes.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 3/8/2011, as seguintes comunicações:
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Do Deputado Antônio Júlio, notificando sua ausência do País no período de 3 a

12/8/2011. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Célio Moreira, notificando sua ausência do País no período de 4 a

12/8/2011. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento de Geni Furquim, ocorrido em

Amparo (SP), em 2/8/2011. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE AGOSTO DE 2011

ATAS

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/8/2011

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Questão  de  ordem  -  Correspondência:  Mensagem  nº  87/2011  (encaminhando  o

Projeto de Lei nº 2.266/2011), do Governador do Estado - Ofícios e cartões - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.267  a

2.271/2011 - Requerimentos nºs 1.290 a 1.292/2011 - Comunicações: Comunicação

do  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados

Elismar Prado e Rômulo Viegas - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão

- Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Arlen Santiago -

Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - João Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz

Henrique -  Luzia Ferreira -  Marques Abreu -  Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -

Paulo Lamac - Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  Rômulo Veneroso -  Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Luiz  Carlos  Miranda  -  Apresentarei  um informe inadiável.  A classe

trabalhadora brasileira,  no  dia  de  ontem, programou a Grande Marcha a Brasília,

evento que foi realizado em São Paulo com o objetivo de que o Congresso aprove, o

mais rápido possível, a redução da jornada de trabalho, o fim do fator previdenciário e

as  Convenções  151  e  158,  que  estabelecem  a  lei  contra  demissão  imotivada  e

concedem  ao  funcionalismo  público  do  Brasil  a  possibilidade  de  manifestar-se

livremente. Estiveram presentes cinco centrais sindicais.  Infelizmente,  a CUT foi  a

única central que não participou da nossa marcha em São Paulo. Foram 10km de

marcha, do Pacaembu à Assembleia Legislativa de São Paulo. É a luta da classe

trabalhadora brasileira contra as injustiças cometidas contra os trabalhadores. É esse

o informe que eu gostaria de apresentar. Muito obrigado, boa tarde.

Correspondência

- O Deputado João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 87/2011*

Belo Horizonte, 3 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei  incluso que cria o Fundo Estadual para a

Cidadania Fiscal Mineira - FECIFIM, com o objetivo de dar suporte financeiro aos

projetos e ações vinculados ao Programa Minas Legal.

O Programa Minas Legal, instituído nos termos do art. 3º, inciso I, alínea "c", da Lei

nº  12.984,  de  30  de  julho  de  1998,  tem  por  finalidade  a  identificação  e  a

implementação de iniciativas que favoreçam a conscientização da população sobre a

função socioeconômica dos tributos e direitos do consumidor, bem como a proteção

das receitas públicas, o controle dos gastos do Estado e a valorização e o incentivo à
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ação de cidadania, procurando estimular e estabelecer a convergência de esforços

entre órgãos e entidades governamentais e a sociedade civil.

Devo esclarecer que o Fundo a ser criado, nos termos do projeto ora encaminhado,

deverá assumir funções programáticas, com vistas a carrear recursos destinados a

proporcionar  as  condições  orçamentárias  e  de  operação  necessárias  à

implementação  do  conjunto  de  projetos  e  atividades,  os  quais,  identificadas  as

competências  dos agentes institucionais  envolvidos e  definidos os  seus  objetivos,

nortearão as ações a serem empreendidas, de modo a tornar efetivos os principais

resultados esperados com a instituição daquele Programa.

Ressalte-se  que,  por  sua  natureza  programática,  ou  seja,  destinado  ao

desempenho  de  programa  especial  da  administração  pública,  o  FECIFIM  estará

naturalmente  alinhado ao planejamento  governamental,  e,  assim,  terá garantida  a

sustentabilidade de suas ações no tempo.

Neste  sentido,  cumpre  afirmar  que  a  sua  criação  não  encontra  óbice  na  Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e nas demais normas legais

aplicáveis à espécie, uma vez que, além dos aportes de fontes originárias do Tesouro,

deverá  contar  também  com  outras  fontes  orçamentárias,  incluídas  possíveis

contribuições  de  entidades  que,  efetivamente,  desejem  a  sua  perenidade  como

expressão da vontade dos mineiros na geração justa dos recursos públicos e de sua

conversão em obras e serviços, sob a vigilância e em favor da população.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.266/2011

Cria o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira - FECIFIM.

Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira - FECIFIM,

com  o  objetivo  de  dar  suporte  financeiro  aos  projetos  e  ações  vinculados  ao

Programa Minas Legal.

§ 1º - O Fundo terá função programática, destinando-se à execução dos projetos e

ações relacionadas ao Programa Minas Legal,  conforme inciso I  do art.  3º da Lei
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Complementar  nº  91,  de  19  de  janeiro  de  2006,  podendo  ser  seus  beneficiários

aqueles que concorram a premiação pela exigência de documentos fiscais, mediante

sorteios públicos.

§  2º  -  Os projetos  e  ações  a serem financiados com recursos do  Fundo serão

aprovados  em  atos  do  Poder  Executivo,  que  definirão  também  seus  requisitos  e

condições operacionais, observadas as disposições desta lei.

§ 3º - O Fundo terá o prazo determinado de duração de 20 (vinte) anos, podendo

ser prorrogado conforme o disposto no § 2º do art. 18 da Lei Complementar nº 91, de

2006.

Art. 2º - Constituem receitas do Fundo:

I - dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos adicionais, conforme

Lei Orçamentária Anual;

II - doações, de qualquer natureza, provenientes de pessoas físicas ou jurídicas,

instituições públicas ou privadas, do País ou do exterior;

III - os recursos provenientes de operações de crédito internas ou externas de que o

Estado seja mutuário; e

IV - outras receitas orçamentárias.

Parágrafo único - As disponibilidades temporárias de caixa do Fundo observarão o

princípio da unidade de tesouraria de que trata o art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de

17 de março de 1964.

Art.  3º  -  Recursos  do  Fundo  serão transferidos  ao  Tesouro  Estadual,  na  forma

estabelecida em regulamento, para pagamento de serviço e amortização da dívida de

operação de crédito contraída  pelo Estado e destinada ao Fundo,  nos termos da

alínea “a” do inciso II do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 4º - É vedada a utilização de recursos do Fundo para remuneração de pessoal

e pagamento de encargos sociais.

Art. 5º - Os demonstrativos financeiros do Fundo obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 1964, e às normas específicas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 6º - O Grupo Coordenador do Fundo, com a competência prevista nas alíneas

“a” a “d” do inciso IV do art. 8º da Lei Complementar nº 91, de 2006, será integrado

por representantes de órgãos do Estado e da sociedade civil, na forma seguinte:
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I - um representante da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV;

II  - um representante da Secretaria da Casa Civil  e de Relações Institucionais -

SECCRI;

III  -  um  representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -

SEPLAG;

IV - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;

V - um representante da Secretaria de Estado de Educação - SEE; e

VI - três representantes da sociedade civil.

§ 1º - Os representantes de órgãos do Estado serão indicados pelos respectivos

dirigentes e nomeados pelo Governador do Estado.

§  2º  -  Os  representantes  da  sociedade  civil  serão  escolhidos  nos  termos  do

regulamento.

§ 3º - A presidência do Grupo será exercida pelo representante da SEF.

Art. 7º - O órgão gestor e agente financeiro do Fundo é a SEF, com as atribuições

definidas no art. 8º, incisos I a IV, e no art. 9º, incisos I e III, da Lei Complementar nº

91, de 2006, e em regulamento próprio.

Art.  8º  -  Na  hipótese  de  extinção  do  Fundo,  seu  patrimônio  será  revertido  ao

Tesouro Estadual, na forma do regulamento.

Art.  9º - A participação, efetiva ou eventual, nas reuniões que tenham por pauta

matéria  relativa  ao  Fundo  será  considerada,  para  todos  os  fins,  serviço  público

relevante, vedada qualquer remuneração por comparecimento.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia,  Governador  do Estado,  em atenção a

requerimento  da  Comissão  de  Participação  Popular  encaminhado  pelo  Ofício  nº

1.525/2011/SGM,  informando  que  designou  os  Secretários  de  Casa  Civil  e

Desenvolvimento Regional para receber a referida Comissão em nome do governo do

Estado. (- À Comissão de Participação Popular.)
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Do Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa,  Presidente do Tribunal de Justiça (3),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  654,  696  e  739/2011,

respectivamente da Comissão de Segurança Pública e dos Deputados Hélio Gomes e

Elismar Prado.

Do Sr. Carlo Simi,  Secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do

Trabalho e  Emprego,  encaminhando cópia  de  termo aditivo a  convênio  celebrado

entre esse Ministério e o governo do Estado, objetivando a prorrogação de prazo das

ações constantes no Plano de Trabalho 2010, cuja cópia também é encaminhada. (-

À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 1.117 e  1.118/2011, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (567), informando a liberação dos

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas

desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Dorothea Werneck, Secretária de Desenvolvimento Econômico, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 901/2011,  das  Comissões  de  Direitos

Humanos e do Trabalho.

Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (2),  prestando informações

relativas  aos Requerimentos n°s  926 e  1.070/2011,  r espectivamente  do Deputado

Inácio Franco e da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (3),  prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 358, 1.691 e 1.919/2011, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 121, 55 8 e 685/2011, respectivamente

do Deputado Fabiano Tolentino, das Comissões de Saúde e de Política Agropecuária

e da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Carlos Melles, Secretário de Transportes, prestando informações relativas ao
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Requerimento nº 759/2011, do Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Desenvolvimento Regional, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 1.103/2011, da Comissã o de Participação Popular.

Do  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de  Fazenda,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  n° 947/2011 ,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 947/2011.)

Do  Sr.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 54/2011 , da Deputada Rosângela Reis,

e 396/2011, do Deputado Luiz Henrique.

Do Sr.  Augusto  Henrique Lio  Horta,  Secretário  de  Meio  Ambiente em exercício,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 104/2011, em atenção a pedido

da Comissão de Meio Ambiente. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 104/2011.)

Do  Sr.  Leonardo  Carreiro  Albuquerque,  Chefe  de  Gabinete  do  Ministro  dos

Transportes  (substituto),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

479/2011, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Ophir Cavalcante Junior, Presidente do Conselho Federal da OAB, prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos

encaminhado por meio do Ofício nº 1.879/2011/SGM.

Do Sr.  Gilmar  de  Paula  Lima,  Prefeito  Municipal  de  Santa  Cruz  do  Escalvado,

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.667/2011,  em  atenção  a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.667/2011.)

Da  Sra.  Luciana  Ferreira  Mendonça,  Prefeita  Municipal  de  Três  Pontas,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a

requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Do Sr. José Roberto Gariff Guimarães, Prefeito Municipal de São José do Goiabal,

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.666/2011,  em  atenção  a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.666/2011.)

Do Sr. José Nilson Bispo de Sá, Prefeito Municipal de Padre Carvalho, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.007/2011,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.007/2011.)

Do Sr. Oswaldo da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Jaíba, comunicando a
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aprovação de emenda à Lei Orgânica desse Município que modifica a composição da

referida Câmara. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do  Sr.  Rubens  Vilela  dos  Santos  Júnior,  Prefeito  Municipal  de  Congonhal,

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.475/2011,  em  atenção  a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.475/2011.)

Do Sr. Itamar Ribeiro Toledo, Prefeito Municipal de Dona Euzébia, solicitando a esta

Casa interceda junto aos órgãos do Estado para que mantenham a grafia do nome

desse Município com a letra “z”. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Da  Sra.  Maria  Aparecida  Vilela,  Prefeita  Municipal  de  Carmo  do  Rio  Claro,

manifestando apoio  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  8/2011  e  solicitando  que

tramite  em  regime  de  urgência.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

8/2011.)

Do Sr. Jorge Renó Mouallem, Prefeito Municipal de Itajubá, prestando informações

relativas  ao Projeto  de  Lei  nº  1.503/2011,  em atenção a pedido  da  Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.503/2011.)

Dos Srs. Militão Paulino de Paiva, Evaldo Ribeiro de Barros, Gilson Geraldo Fraga

Granzinoli,  Geraldo  Antonio  Saturnino  e  João  de  Carvalho  Soares,  Prefeitos

Municipais de Monte Santo de Minas, Itanhandu, Santana do Deserto, Jequitibá e

Paula Cândido,  respectivamente;  Maurilo  Marcelino Tomaz,  Presidente da Câmara

Municipal  de  Cláudio;  Érica  Márcia  Rabelo  Silva,  Secretária  Municipal  de

Planejamento  de  João  Monlevade;  Dilma  Moraes  e  Anderson  Clayton  Cruz,

Secretários  Municipais  de  Cultura  e  Turismo  de  Santo  Antônio  do  Monte  e  de

Bocaiuva, respectivamente; Flávio de Freitas Arvelos, Secretário Municipal de Cultura

de  Patrocínio;  Ana  Cláudia  Gonçalves  Silva,  Secretária  Municipal  de  Cultura  e

Patrimônio Histórico de Conceição do Mato Dentro;  e Maria Marlene O.  Campos,

Coordenadora de Cultura, Esporte e Lazer de Córrego Fundo, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 408/2011, da Comissão de Cultura.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.008/2011 , da Comissão de Transporte.

Do Sr. Camillo Fraga Reis, Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento n°
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870/2011, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 257e 299/2011, dos Deputados Délio Malheiros e

Celinho do Sinttrocel, respectivamente.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, encaminhando o nome do

Sr. Rodolfo de Souza Monteiro para participar de audiência pública em 12/8/2011, em

atenção a convite da Comissão de Assuntos Municipais. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Do  Sr.  Flávio  Henrique  Unes  Pereira,  Secretário  Adjunto  de  Casa  Civil  (7),

prestando informações relativas aos Projetos de Lei Complementar nºs 2 e 3 e aos

Projetos de Lei nºs 14, 15, 16, 64 e 1.163/2011, em atenção a pedidos da Comissão

de Justiça. (- Anexem-se aos Projetos de Lei Complementar nºs 2 e 3 e aos Projetos

de Lei nºs 14, 15, 16, 64 e 1.163/2011.)

Do Sr. Rogerio Aoki Romero, Secretário de Esporte e da Juventude em exercício,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 307/2011, do Deputado Marques

Abreu.

Do  Sr.  Paulo  Alkmim,  Ouvidor  de  Polícia,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 6.707/2010, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Maurício Rodrigues Botelho, Subsecretário de Políticas e Ações em Saúde

da Secretaria de Saúde (3), prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs

315, 787 e 792/2011, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se

aos respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Maria Albanita Roberta de Lima, Subsecretária de Projetos Especias de

Promoção Social da Secretaria de Desenvolvimento Social,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 312/2011, do Deputado Rogério Correia.

Do Sr.  Carlos  Alberto  Pereira Gomes,  Subsecretário  de  Vigilância  e Proteção à

Saúde da Secretaria de Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento n°

805/2011, do Deputado Rogério Correia.

Do Sr. Octávio de Almeida Neves, Juiz de Direito da Comarca de Belo Horizonte,

prestando informações relativas  ao Requerimento  n° 1.116/2011,  da Comissão de

Direitos Humanos.
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Da  Sra.  Vanessa  Fusco  Nogueira  Simões,  Promotora  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.122/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte

(4),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  716  e  760/2011,  do

Deputado  Carlos  Henrique;  ao  requerimento  do  Deputado  Marques  Abreu

encaminhado por meio do Ofício nº 1.261/2011/SGM; e ao requerimento do Deputado

Délio Malheiros encaminhado por meio do Ofício nº 1.500/2011/SGM.

Da Sra. Maria Thais da Costa Oliveira Santos, Chefe de Gabinete da Secretaria de

Planejamento,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 313/2011,  do

Deputado Rogério Correia.

Do Ten. Cel. PM Magno Anderson Ferreira, Subcorregedor da PMMG, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 860/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Cel.  BM Ezequiel  Silva,  Diretor  de  Apoio  Logístico  do  Corpo  de Bombeiros

Militar de Minas Gerais, apresentando o plano de aquisição de armamento de uso

restrito  por  integrantes  da  corporação  para  segurança  pessoal.(-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Da Sra. Fátima Regina França Farah, Chefe da Secretaria Executiva do Gabinete

da  Presidência  do  BNDES,  prestando  informações  relativas  a  requerimento  da

Comissão do Trabalho encaminhado pelo Ofício nº 1.867/2011/SGM.

Do  Sr.  Gercino  José  da  Silva  Filho,  Ouvidor  Agrário  Nacional  do  Ministério  do

Desenvolvimento  Agrário,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

729/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Helena Discini Silveira,  Coordenadora do Núcleo Consultivo Jurídico da

CEF  em  Belo  Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

1.114/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Pedro  Luiz  Ribeiro  Hartung,  Gerente  de  Educação  Sanitária  e  Apoio  à

Agroindústria  Familiar  do  IMA,  prestando  informações  relativas  ao  Ofício  n°

1.883/2011/SGM, que encaminhou documentação relativa a reunião da Comissão de

Política Agropecuária. (- À Comissão de Política Agropecuária.)
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Do Sr.  Denílson Aparecido  Martins,  Presidente  do  Sindipol-MG,  comunicando  a

suspensão condicional da greve da Polícia Civil, decidida em assembleia da categoria

realizada em 19/7/2011. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Letícia M. R. S. Álvares, Técnica Administrativa da Procuradoria Regional

do  Trabalho  da  3ª  Região,  prestando  informações  relativas  ao  Ofício  n°

782/2011/SGM, que encaminhou documentação relativa a reunião da Comissão de

Direitos Humanos.(- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do  Sr.  Paulo  Sérgio  Régis  de  Souza,  Presidente  da  Associação  Nacional  dos

Servidores da Previdência e da Seguridade Social, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 798/2011, do Deputado Celinho do  Sinttrocel.

Do Sr. Omar de Castro Ribeiro Júnior, Diretor Superintendente da Autopista Fernão

Dias,  prestando informações  relativas a requerimento  da Comissão de Transporte

encaminhado pelo Ofício nº 1.494/2011/SGM.

Do Sr. João Marques de Vasconcellos, Titular do Serviço de Registro de Imóveis de

Contagem,  prestando  informações  relativas  a  requerimento  da  Comissão  de

Participação Popular encaminhado pelo Ofício nº 1.874/2011/SGM.

Do Sr. Celso Ávila Prado, Delegado-Geral Superintendente da Superintendência de

Investigações  e  Polícia  Judiciária  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  729/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Da Sra. Eliane Moreira Machado, Coordenadora-Geral de Prestação de Contas da

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Pesca e

Aquicultura,  informando  a  liberação  dos  recursos  financeiros  que  menciona,

destinados  a  garantir  a  execução  de  projeto  da  Emater-MG.  (-  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Fernando Teixeira Frota Soares, Corregedor da Secretaria de Defesa Social

(2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  667  e  859/2011,

respectivamente das Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos.

Do Sr. Hércio José Ramos Brandão, Superintendente de Relações Institucionais da

Aneel, prestando informações relativas ao Requerimento nº 195/2011, do Deputado
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Elismar Prado.

Da Sra. Ivane S. Furtado, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministro da Justiça

(substituta), encaminhando memorando com informações relativas ao Requerimento

nº 506/2011, da Deputada Luzia Ferreira.

Do  Sr.  João  Luiz  de  Oliveira,  Assessor  Especial  de  Governo  da  Prefeitura  de

Divinópolis,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 803/2011,  do

Deputado Marques Abreu.

Do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco Central,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 737/2011,  do Deputado Délio

Malheiros.

Da  Sra.  Maria  Fernanda  Nogueira  Bittencourt,  Diretora  de  Desenvolvimento  da

Rede  de  Ifes  da  Secretaria  de  Educação  Superior  do  Ministério  da  Educação

(substituta),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 783/2011,  do

Deputado Elismar Prado.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da Caixa Econômica Federal

(13),  informando  a  liberação  de  recursos  financeiros  destinados  a  execução  dos

programas que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Rafaela Gigliotti,  Coordenadora de Administração de Trânsito do Detran-

MG (2), prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 295 e 339/2011, em

atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de

lei.)

Do Sr. Renato Nogueira de Almeida, Chefe de Gabinete da Fundação Estadual do

Meio Ambiente, encaminhando cópia do relatório referente à fiscalização realizada no

empreendimento  “Emicon  -  Mineração  e  Terraplanagem  Ltda.”  em  atenção  ao

Requerimento nº 906/2011, da Comissão de Meio Ambiente.

CARTÕES

Do Sr. Elmiro Nascimento, Secretário de Agricultura, encaminhando exemplar do

“Panorama do Agronegócio do Comércio Exterior de Minas Gerais”. (- À Comissão de

Política Agropecuária.)

Do  Deputado  Bosco  encaminhando  cópia  do  ofício  a  ele  enviado  pela
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Coordenadora-Geral do Sind-UTE-MG. (- À Comissão de Educação.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.267/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Creche Abrigo  Coração de  Jesus,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Creche Abrigo Coração de Jesus,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: Fundada, em 2/10/83, pelo Conselho Particular Jesus Ressuscitado da

SSVP, a Creche Abrigo Coração de Jesus é uma instituição que atende 113 crianças

de 1 a 6 anos.

O objetivo da entidade é o atendimento da criança de forma integral e sua atuação

está relacionada com a assistência social e a promoção da dignidade humana, com

foco no amparo, na educação, na alimentação, na promoção da saúde, da cultura, do

lazer e do esporte e no desenvolvimento de hábitos de higiene.

Assim sendo, conto com o apoio dos meus pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.268/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Maria Pequena - ABMP -,

com sede no Município de Poço Fundo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Maria
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Pequena - ABMP -, com sede no Município de Poço Fundo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A Associação Beneficente  Maria  Pequena -  ABMP -,  com sede no

Município de Poço Fundo, é uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos.

Tem como finalidade prestar  serviços  e  atendimentos  gratuitos  permanentes  na

esfera social a qualquer pessoa, sendo expressamente proibida a discriminação em

virtude de credo, cor,  raça, condição econômica, nacionalidade ou sexo, colaborar

com a sociedade através da execução de projetos e atividades culturais, esportivos e

profissionalizantes,  promover  a  saúde,  através  da  manutenção de  leitos,  serviços

hospitalares  e  outras  atividades  afins,  dentro  das  proporções  estabelecidas  na

legislação vigente, entre outros objetivos.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto

proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.269/2011

Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência Social e Saúde - Fass -,

com sede no Município de Rio Vermelho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Assistência Social e

Saúde - Fass -, com sede no Município de Rio Vermelho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: A Fundação de Assistência Social e Saúde - Fass - de Rio Vermelho é

uma sociedade civil que desempenha significativo trabalho de proteção social e de

promoção  da  saúde,  buscando  prevenir  situações  de  risco  através  do
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desenvolvimento de ações que promovam um eficaz atendimento às famílias e às

comunidades do Município. A entidade estimula o intercâmbio de informações e o

estabelecimento  de  convênios  com  outras  entidades  e  órgãos  do  governo  para

efetivação de programas e projetos.

A Fass  acredita  que,  para  efetivar  o  controle  social  e  dar  voz  à  população,  é

importante fazer a promoção da saúde e a assistência social se integrarem. As ações

nas áreas da saúde e da assistência social devem sempre zelar pela promoção da

qualidade  de  vida,  não  deixando  de  levar  em  consideração  os  desejos  e  as

necessidades dos cidadãos.

Contamos com o apoio desta Casa ao reconhecimento do nobre trabalho realizado

pela Fundação de Assistência Social e Saúde.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.270/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Justa, com sede no

Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa

Justa, com sede no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  A Associação  Comunitária  de  Santa  Justa  é  uma entidade  civil  de

direito privado, com personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, com duração

por tempo indeterminado.

A referida Associação tem por finalidade a proteção da família, da maternidade, da

infância e da velhice, através de campanhas de prevenção a doenças transmissíveis

ou  infectocontagiosas  e  de  aleitamento  materno,  em  integração  com  os  órgãos

competentes,  e  de  orientação  e  encaminhamento  aos  direitos  da  previdência  ou

assistência social.
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Propõe-se, ainda, a combater a fome e a pobreza através de incentivo à criação de

hortas  e  roças  comunitárias  e  grupos  de  pequenos  produtores,  distribuição  de

alimentos, busca de empregos e renda.

Além disso, busca a integração de seus assistidos no mercado de trabalho, através

da  promoção  de  cursos  profissionalizantes,  levando  em  conta  a  cultura  local  ou

regional, e a habilitação e a reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, em

convênios com órgãos competentes.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.271/2011

Dispõe  sobre  o  horário  de  realização  de  partidas  de  futebol  profissional  nos

estádios administrados pela Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais –

Ademg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  proibida,  nos  estádios  administrados  diretamente  ou  mediante

convênio pela Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais – Ademg –, a

realização de partida de futebol profissional com início após as 21 horas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A insatisfação dos torcedores com o horário das partidas noturnas dos

jogos do campeonato brasileiro de futebol culminou com a apresentação de propostas

legislativas  em  diferentes  Estados,  as  quais  tiveram  repercussão  em  diversos

espaços  democráticos  de  debate.  Nesses  espaços,  muitos  se  apresentaram

favoráveis à fixação legal de um horário mais compatível com a rotina dos torcedores

e trabalhadores que se deslocam aos estádios durante a semana para se entreter

com o espetáculo desportivo.

A proposição estabelece que as competições esportivas  realizadas nos estádios

localizados no Estado de Minas Gerais, com capacidade de lotação superior a 10 mil

pessoas, deveriam findar, no máximo, até as 23h15min.
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Destaco várias razões que justificam a fixação do limite imposto neste projeto de lei,

tais  como  a  preservação  do  descanso  do  trabalhador  mineiro,  a  proteção  do

patrimônio público e privado, a paz nas ruas e a segurança das competições. Vale

destacar ainda que a maioria das linhas de ônibus para de circular à meia-noite e

muitos torcedores ficam sem condições de voltar para casa.

Entendo que o limite de 21 horas é razoável,  pois se trata de um horário para

término dos  jogos  suficiente  para  que a  maioria  dos trabalhadores  consiga  voltar

ainda no mesmo dia para suas residências.

Para  que  esse  projeto  de  lei  prospere  e  alcance  o  objetivo  de  garantir  aos

torcedores horários apropriados para realização dos jogos e para que estes sejam

dignos de sua presença, pedimos o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 504/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.290/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas à concessão do título de

Cidadã Honorária à Sra. Telma Ribeiro dos Santos. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº  1.291/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Cemig  pedido  de  informações  sobre  o  acidente  ocorrido  em

dezembro de 2009 no Município de Nanuque, em que uma criança de 8 anos teve

seu corpo queimado por substâncias químicas em área pertencente a essa empresa.

(- À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.292/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Afrânio de Avelar Marques Ferreira pela comemoração

de seus 90 anos. (- À Comissão de Administração Pública.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.
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O Deputado Elismar  Prado* -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

ocupo esta tribuna para prestar contas do que realizei nos últimos dias, das minhas

ações políticas no Estado de Minas Gerais. Quero ressaltar o aniversário de 63 anos

de emancipação política do Município  de  Canápolis,  onde estive  presente.  Quero

saudar o meu companheiro e amigo Prefeito Edílson e os Vereadores Fabão, Dioneir,

Dedé,  Papaizão  e  Gilmar,  que  é  o  Presidente  da  Câmara,  pelo  aniversário  do

Município.

Na oportunidade, conseguimos inaugurar a cobertura de uma quadra e entregar

equipamentos agrícolas ao Município. Por emendas parlamentares federais de minha

autoria, conquistamos o transporte escolar do programa Caminho da Escola. Trata-se

de um programa nacional de transporte escolar que transporta alunos moradores em

zona rural. Da mesma forma, conseguimos a instalação de um telecentro e agora,

como já disse, a cobertura da quadra e equipamentos agrícolas para o Município de

Canápolis, como a patrol, que muito está ajudando os pequenos produtores da zona

rural.

Nas comemorações dos 63 anos de emancipação política de Canapólis, contamos

com  a  apresentação  da  Esquadrilha  da  Fumaça.  Foi  um  “show”  realmente

extraordinário,  que  abrilhantou  o  evento.  Durante  as  festividades,  compareceram

mais  de  30  mil  pessoas.  Portanto,  aproveito  a  oportunidade  para  parabenizar  o

Prefeito Edílson e seu Vice, o Helinho, por todas as conquistas e pelo sério trabalho

que realizam na administração de Canápolis.

Sr. Presidente, participei ontem, pela manhã, no Município de Delta, com a Prefeita

Lauzita, de um fórum de educação. Na oportunidade, entregamos mais um veículo

que irá beneficiar o referido Município. Já são mais de 70 Municípios que receberam

pelo  menos  um  veículo  do  programa  Caminho  da  Escola.  Os  ônibus  foram

projetados, em parceria com o Inmetro, para realizar o transporte com segurança e

dignidade, garantindo acessibilidade a todos. A intenção desse programa é renovar

toda a frota escolar  do País. Esse programa é muito  importante,  pois  combate  a

evasão escolar, busca realmente a permanência do aluno na escola.

Como Deputado Federal, tive oportunidade - agora em parceria com o Deputado

Federal  Weliton  Prado  -  de  indicar  dezenas  de  Municípios  a  serem  incluídos  no
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programa Caminho da Escola. Muitos já o foram, e outros o serão em breve, caso dos

Municípios de Conquista e Romaria. Já entregamos ônibus a Ituiutaba, Araguari  e

Capinópolis,  e  o  Triângulo  e  outras  regiões  do  Estado  de  Minas  estão  sendo

beneficiados com o programa Caminho da Escola.

O mesmo ocorre no que se refere ao programa ProInfância, que é um programa

prioritário do governo federal cujo objetivo é diminuir  o déficit  de vagas no ensino

infantil. Ele visa à construção de creches destinadas ao ensino infantil, principalmente

às crianças de até 3 anos. Estamos incluindo a região do Triângulo, com a construção

de 10 escolas do ProInfância. Vários convênios já foram assinados, e os recursos já

estão empenhados; aliás, o Município de Uberlândia receberá oito unidades.

Também  Tupaciguara  e  Monte  Alegre  receberam suas  creches,  já  inauguradas,

essas em parceria com o governo do Estado.

Aproveito  para  dizer  que  ontem,  voltando  do  Triângulo,  vim  direto  para  a

Assembleia e ainda pude participar das atividades do Sind-UTE. Eu e o Deputado

Rogério Correia,  Líder do Bloco Minas sem Censura,  estivemos presentes no ato

promovido pelo Sind-UTE na Igreja São José, quando se decidiu pela manutenção do

movimento grevista, em virtude da intransigência do governo do Estado, que insiste

em não receber o movimento, em não promover negociação. Assim, queremos dizer

desta tribuna, Deputado Carlin Moura, que o governo paga um salário de fome e de

miséria aos servidores da educação - R$369,00 para professores de ensino médio, o

pior piso salarial do Brasil. É uma vergonha. Mas ontem reiteramos nosso apelo ao

governo de que receba a categoria e negocie com ela. Aproveitamos para refutar o

informativo  que  o  governo  vem  veiculando  pela  televisão,  claramente  uma

propaganda enganosa paga com dinheiro público, por  meio do qual  diz que paga

valor superior ao piso salarial nacional, que votamos e aprovamos em Brasília e que o

STF considera constitucional. O governo do Estado, repito, anuncia, em propaganda

enganosa, que paga o piso e cumpre a lei. Isso não é verdade: por um contracheque

ampliado,  que também  o  Deputado Federal  Weliton  Prado apresentou,  provamos

essa farsa do governo do Estado de Minas e recebemos o apoio de dezenas de

Deputados  Federais  que  estão  solidários  ao  movimento  dos  trabalhadores  em

educação no Estado e ao movimento da Confederação Nacional dos Trabalhadores
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em Educação para que o País invista ao menos 10% do PIB em educação, para que

se melhore a qualidade da educação pública em nosso país.

Assim,  insistimos  em  nosso  apelo  ao  governo:  que  se  sensibilize,  receba  o

movimento  e  resolva  o  impasse  com  a  categoria,  colocando  fim  à  greve,  um

sofrimento  muito  grande  por  que  passam  os  trabalhadores  em  educação.  Que  o

governo cumpra o piso, porque um salário de R$369,00 de vencimento-base é uma

vergonha,  um  salário  de  fome,  precisamos  devolver  um  pouco  de  dignidade  ao

professor,  o  que  só  se  fará  cumprindo-se  a  lei  do  piso  e  pagando-se  o  mínimo

necessário para motivar os servidores e valorizar a carreira, para que não acabemos

por sofrer, como eu disse, um apagão escolar. Já há falta de professores para muitas

disciplinas, como Física, Química e Matemática. Aliás, algumas mães testemunharam

que seus filhos só estudam por dois dias na semana - segundas-feiras e quartas-

feiras -  porque faltam professores para várias  disciplinas.  Por que isso acontece?

Com  um  salário  de  fome  como  esse,  ninguém  mais  quer  seguir  a  carreira  do

magistério,  ser  professor  ou  professora,  trabalhador  da  educação.  Realmente,  o

salário é uma vergonha, precisamos cumprir  a lei  do piso. Esperamos que o STF

publique logo o acórdão - aliás, os Deputados Federais, entre eles Weliton Prado,

lideram um movimento para pressionar o STF a publicar o acórdão, para que não

reste ao Estado qualquer desculpa para não cumprir a lei do piso. Insistimos então na

defesa e na solidariedade aos trabalhadores da educação.

Para finalizar, na próxima sexta-feira vamos realizar uma audiência da Comissão de

Cultura  em  Ubá,  tratando  da  arte  pela  paz,  a  que  comparecerão  vários  artistas

consagrados.  Ubá  vai  sediar  o  IV  Encontro  Internacional  de  Arte  pela  Paz,  já

realizado em várias partes do mundo, e com isso esse Município - portanto, Minas

Gerais - receberá a visita de representantes de mais de 170 países. O evento será

muito importante para o nosso Estado e uma oportunidade de mostrarmos a nossa

diversidade cultural  e  toda a nossa riqueza.  Na sexta-feira,  em Ubá,  faremos um

debate preparatório para esse encontro do ano que vem, o encontro internacional de

Arte pela Paz;  na próxima segunda-feira,  também faremos uma audiência pública

para discutir a implementação do Conselho Estadual de Política Cultural de Minas

Gerais, pois, infelizmente, ainda não o temos instalado no Estado. Não se trata de
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uma  mera  formalidade,  mas,  sim,  para  que  o  Estado  de  Minas  possa  receber

recursos e também ser contemplado em um programa federal de incentivo à cultura.

Para  isso,  obrigatoriamente  tem  de  ter  instalado  e  estar  funcionando

democraticamente um Conselho Estadual de Política Cultural no Estado. Inclusive, a

nossa  Vice-Presidente,  Deputada  Luzia  Ferreira,  apresentará  um  requerimento

também.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Em primeiro lugar, Deputado Elismar Prado,

gostaria de cumprimentá-lo por estar à frente da Comissão de Cultura. V. Exa. tem

feito um trabalho brilhante. Tenho certeza de que esse encontro Arte pela Paz em Ubá

será referência para todo o país. Aproveito esse momento para dizer que estivemos,

juntamente com a Secretaria Estadual em Araguari, na posse da Associação Cultural,

da qual mais de 20 Municípios do Triângulo Mineiro fazem parte. Estivemos com a

Eliane  Parreira,  nossa  Secretaria.  Discutimos  também  a  questão  com  uma

representante  do  Ministério  da  Cultura  daqui  de  Belo  Horizonte,  e  já  está  sendo

elaborada a instalação do Conselho Cultural. Tenho certeza de que esse Conselho,

como  bem  disse  V.  Exa.,  é  importante  para  que  tenhamos  uma política  cultural

organizada, com a participação da população, e para que os produtores e as pessoas

que trabalham com a cultura possam realmente ter apoio e uma interlocução com o

governo. Portanto, fiquei muito contente com a Associação Cultural de Araguari, que

congrega todos os Municípios do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Vemos que

existem pessoas tão dedicadas, como a Cláudia. O próprio Presidente desta Casa fez

uma  manifestação  muito  importante,  Deputado.  Já  estou  apresentando  um

requerimento na comissão para ouvir a Associação de Araguari juntamente com todos

os  Municípios  da  região  para  que  possamos,  com  a  sua  Comissão  de  Cultura,

também discutir essa elaboração.

É  importante  ressaltar  que  ficamos  com  um  canal  aberto  de  discussão  com  a

Secretária Estadual, para que realmente o conselho delibere, seja paritário e bastante

combativo. Aliás, falei de V. Exa. para a Secretária, do seu bom trabalho. V. Exa. tem

conseguido juntar os produtores e as pessoas que trabalham com arte no Estado de

tal  forma  que  fiquei  encantada  com  as  propostas.  Ressalto  que  em  Uberlândia

teremos um centro de referência que irá congregar e atender toda a região. Haverá
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uma superintendência.  Não  foi  indicado  ainda  o  superintendente,  mas  creio  que

Uberlândia e região ganharam na área da cultura com essa superintendência. Mais

uma vez gostaria  de dizer que apresentaremos um requerimento à sua Comissão

para que possamos discutir  esse assunto.  No mais,  fica aqui  os meus parabéns.

Deputado, que V. Exa. continue combativo e fazendo um trabalho brilhante. Além de

músico,  V.  Exa.  é  sociólogo  e  uma pessoa  sensível,  que  sabe  a  importância  da

cultura para o desenvolvimento cultural e científico deste país.

O Deputado Elismar  Prado*  -  Sr.  Presidente,  apenas  para  concluir,  gostaria  de

agradecer  as  palavras  da  Deputada  Liza  Prado.  Aproveito  a  oportunidade  para

comemorar a decisão do Supremo Tribunal Federal de não exigir mais a carteira da

Ordem dos Músicos para atividades artísticas. Trata-se de uma luta antiga nossa. Em

muitos Estados, a Ordem dos Músicos não representa os direitos dos músicos. É

cobrada uma anuidade absurda, mas não realiza nenhuma contrapartida,  nenhum

trabalho em defesa dos nossos músicos. Ou seja, não representa legitimamente os

nossos músicos. Agora, por decisão judicial, eles receberam o direito e a liberdade de

exercer  a  sua  atividade  artística.  Por  essa  razão,  comemoramos  a  dispensa  da

carteira da Ordem dos Músicos, um absurdo total, uma verdadeira opressão contra os

nossos músicos, que eram obrigados a pagar anuidade, mas não tinham nenhum tipo

de benefício e vantagem. Simplesmente eram roubados pela Ordem dos Músicos.

Portanto,  comemoramos  essa  decisão  que  contribui  com  a  carreira  dos  nossos

artistas  e  músicos  de  todo o  nosso país.  Parabéns,  Deputada  Liza  Prado.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco; Deputados

Duilio de Castro, Rosângela Reis e João Leite; demais colegas, pessoas que nos

assistem pela TV Assembleia, boa tarde. Sr. Presidente, nesta tarde quero, mais uma

vez, chamar a atenção do nosso Parlamento para a dívida pública da União e dos

Estados brasileiros. Antes, porém, quero parabenizar o Deputado Adelmo Carneiro

Leão pela iniciativa da criação da Frente Parlamentar em Defesa da Negociação da

Dívida Pública de Minas Gerais.
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Entendo  ser  oportuno  fazer  mais  uma  vez  alguns  esclarecimentos.  Qual  o

significado de déficit  fiscal ou déficit  orçamentário,  Deputado José Henrique? Pois

bem, déficit fiscal é a diferença entre a arrecadação de impostos e os gastos públicos.

O que significou o déficit zero do governo de Minas, Deputado Vanderlei Miranda? Foi

justamente o equilíbrio operacional anual entre a receita, ou seja, a arrecadação de

impostos, e as despesas, os gastos públicos. O choque de gestão teve como meta

principal equilibrar, anualmente, receita com despesa. É o que, de fato, ocorreu e vem

ocorrendo.

O que é dívida pública, Deputada Liza Prado? É o acúmulo, ao longo dos anos, dos

déficits orçamentários. Darei exemplos de dívida pública. O Brasil acumulou, ao longo

dos  últimos  anos,  uma dívida  pública  de  R$1.000.800.000.000,00,  ou  seja,  cada

brasileiro que nasce deve R$9.466,00. Essa é a dívida pública do governo federal.

Quase todos os Estados brasileiros também possuem sua dívida pública, que não

tem nada a ver com choque de gestão e déficit zero, como acabei de explicar. Muitas

vezes oradores da Oposição tentam confundir o eleitor sobre isso aqui.  Quando o

Governador Aécio Neves assumiu o governo, em 2003, recebeu a dívida pública e

implantou o déficit  zero,  que é  o  equilíbrio  anual  de  despesa e  receita.  O nosso

Estado  também,  ao  longo  dos  anos,  acumulou  uma  dívida  pública  de

R$57.000.000.000,00. Meus amigos Deputados, esse é quase o mesmo valor que o

governo federal  pretende gastar  no  projeto  do  trem-bala.  Deputado João Leite,  o

governo federal quer  gastar com o trem-bala o mesmo valor da dívida pública de

Minas. Embora nosso Estado venha pagando religiosamente as parcelas dos juros

dessa dívida acumulada ao longo de mais de 15 anos, se persistir o atual indexador

dessa  dívida,  não  apenas  Minas  Gerais,  mas  também  os  demais  Estado  não

conseguirão fazer esse pagamento.

Deve-se motivar o governo federal a trocar o atual indexador da dívida, o Índice

Geral de Preços de Disponibilidade Interna - IGP-DI -,  para o Índice de Preço ao

Consumidor Amplo - IGPC-A. Nesse caso, não será necessário, de maneira alguma,

mexer na Lei de Responsabilidade Fiscal. Basta uma determinação legal para que a

dívida dos Estados seja corrigida, como a do governo federal, tomando a Taxa Selic

como indexador. Para comparação, quero informar aos Deputados que a correção da
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dívida do governo federal foi de 9,5% no ano passado. Já a correção da dívida de

Minas Gerais nesse mesmo ano foi de quase 20%, sendo 7,5% de juros e 11,3% de

indexador,  o  IGP-DI.  O  IGP-DI  tem  uma vinculação  muito  forte  com  o  preço  no

atacado e com a valorização ou desvalorização do dólar. Mantendo essa situação, o

governo  federal  está  obtendo  ganhos  líquidos  expressivos  com  os  Estados

brasileiros.

É um quadro preocupante, e, repito, há necessidade da sensibilidade do governo

federal para rever essa grave situação.

Ao iniciar minhas palavras, parabenizei o Deputado Adelmo Carneiro Leão, porque

ele tomou a iniciativa de criar na Casa a frente parlamentar para renegociação da

respectiva dívida.

Nos  períodos  de  1998  a  2010,  tivemos  evidentemente  várias  turbulências

econômicas, e a Taxa Selic, que remunera os títulos do governo federal, teve variação

acumulada de 650%. Já a correção da dívida de Minas com a União, nesse mesmo

período, foi de 684%, confirmando, evidentemente, uma liquidez a favor do governo

federal  de  34%.  Portanto,  é  notória  e  vital  nossa movimentação no mutirão  para

aliviar essas dívidas, com envolvimento de vários Governadores de diversos Estados,

Presidentes de várias Assembleias Legislativas, Secretários Estaduais de Fazenda e

parlamentares, que estão também preocupados com as dívidas dos seus Estados.

Aqui em Minas Gerais, já teremos essa frente parlamentar.

Portanto, é primordial a revisão dessa situação, garantindo e afirmando para vocês

a cruel diferença entre dívida pública e déficit zero. Vale a pena alertar que, embora o

governo federal esteja lutando bastante para se defender de uma crise cambial por

sobra de dólares e a valorização excessiva da nossa moeda, devemos ter em mente

que, na realidade, ele precisa evidentemente pagar os juros da sua própria dívida,

que ele recebeu ao longo dos anos - porque não é culpa também do atual governo

uma  dívida  pública  que  vem  se  acumulando.  Então,  há  necessidade  de  uma

renegociação envolvendo todos os interessados nesse processo.

Há o argumento de que a redução dessas taxas de juros da dívida dos Estados

comprometeria as finanças federais. Isso não procede, uma vez que a dívida interna

federal também possui graves índices de ilegalidades - repito, não é culpa do atual
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governo -, semelhantes aos das dívidas dos entes federados, tais como aplicação de

juros  sobre  juros  -  juros  compostos  -,  segundo  a  Lei  de  Usura  -  Decreto  nº

22.626/1933 - e a Súmula nº 121 do STF. Portanto, o próprio governo federal deverá

encontrar  mecanismos  para  minimizar  esses  gastos  que  ele  também  tem  com  a

dívida  pública,  senão  ficará  muito  difícil  para  ele,  para  os  governos  estaduais  e

também para as Prefeituras envolvidas nesse processo.

O governo federal deve também rever essa situação-problema. A Presidente Dilma

encontrou essa situação toda e está com muitas  dificuldades para recompor uma

equipe que,  estamos vendo, promoveu sérios prejuízos nessa onda de denúncias

com aplicação de dinheiro público. Agora compete à nossa Presidente ter realmente

muita calma e tranquilidade para recompor a equipe de governo a fim de atender às

demandas da nossa sociedade, especialmente de Minas Gerais. Vários Deputados

aqui fizeram pronunciamento a esse respeito. Vejo a Deputada Rosângela Reis muito

preocupada com a situação da BR-381, mas todos nós, gestores públicos, Prefeitos,

Governadores e Presidente da República, precisamos contratar pessoas para montar

a nossa equipe de governo. Nesse equacionamento, que culpa poderemos ter  se

essas  pessoas  agem  dentro  de  um  preceito  de  desonestidade?  Acredito  que  a

Presidente Dilma, ao fazer uma faxina, como está fazendo, para retirar as pessoas

que agiram, até que se comprove de fato a culpabilidade, de forma desonesta com as

questões do erário público, tenha, sim, mais atenção com as demandas de Minas

Gerais e atenda ao pleito dos Governadores para revisão dessa dívida pública, que é

realmente  estratosférica  e  pesada.  Ela  dificultará  cada  vez  mais  para  Estados,

Municípios e a própria União terem recursos para aplicar nos demais segmentos da

sociedade, nas áreas da saúde, educação e infraestrutura.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Obrigado, Deputado Rômulo. V. Exa.

traz aqui um esclarecimento muito importante para a população conhecer a realidade

das contas públicas, principalmente a do déficit zero, que muitas vezes é apresentado

com dados inverídicos, para tentar conturbar a cabeça das pessoas e dos eleitores. V.

Exa. esclarece isso muito bem, uma vez que essa questão é parte importante para o

esclarecimento à população.

Gostaria de agradecer a V. Exa. a abertura de um espaço para nós, de modo que
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eu pudesse falar sobre um requerimento de minha autoria que está tramitando nesta

Casa. Solicito voto de congratulações com o ex-Prefeito de Sete Lagoas, que tem

uma vasta ficha de prestação de serviços, não apenas em Sete Lagoas, mas também

em toda a região. Estamos falando a respeito do ex-Prefeito Dr. Afrânio Avelar, que

com certeza prestou um grande serviço à sociedade, por meio da Embrapa. Além

disso, foi fundador da Apae, em Sete Lagoas, foi um dos sócios fundadores do Centro

Universitário  de  Sete  Lagoas  e  também  Presidente  da  Associação  Comercial  e

Industrial  de  Sete  Lagoas.  É  um  homem público  com  uma vasta  e  incontestável

biografia de prestação de serviço. Gostaria, neste espaço que V. Exa. me cedeu, de

ler parte do requerimento de voto de congratulações que apresentei nesta Casa pela

comemoração  dos  seus  90  anos:  “Expressa,  na  oportunidade,  o  reconhecimento

deste notável  homem público, que muito fez em prol da Nação, em especial  pela

população de Sete Lagoas e Região, destacando-se as obras no âmbito da política,

da agricultura, da educação que foram imprescindíveis para o progresso de diversas

entidades e do Município de Sete Lagoas”.

Então,  esse voto de congratulações,  nada mais é do que o reconhecimento  da

população de Sete Lagoas e de toda região pelo trabalho que fez. Aproveito também,

nesta oportunidade, para levar ao conhecimento de todos os Deputados e de todos

os que nos acompanham pela TV Assembleia que está acontecendo a Exposete, uma

das mais famosas festas de exposições de Minas Gerais. Gostaria de convidar todos

os Deputados para irem à nossa terra, onde estaremos para recebê-los de braços

abertos,  pois  nossa população é  muito  hospitaleira.  Com certeza,  a  presença de

vocês dará muito gosto àquelas pessoas. Muito obrigado, Deputado, por conceder-

me este aparte.

O Deputado Rômulo Viegas* - Eu é que agradeço ao nobre Deputado Duilio de

Castro. Estamos, realmente, passando por um momento extremamente importante. A

Presidente Dilma está precisando rever a situação da inflação, dos juros altos, da

interferência do governo na iniciativa privada e do déficit da nossa conta corrente. No

entanto, temos uma luz no fundo do túnel, que é a possibilidade de abrir o diálogo,

tendo em vista a renegociação. Além disso, Deputado Adelmo Carneiro Leão, há a

possibilidade de se elaborar um pacote de medidas para evitar o grave processo de
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desindustrialização do País. Já requeri uma audiência pública sobre o tema.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Agradeço-lhe, Deputado Rômulo

Viegas, e digo-lhe que essa preocupação com a renegociação da dívida pública do

Estado de Minas Gerais  é uma preocupação de todos nós.  Tomei essa iniciativa,

percebendo que a questão precisa ser equacionada e que essa equação precisa ser

resolvida. Não se trata de uma equação simples, a solução não é fácil, mas ela é

absolutamente  necessária  para  garantir  o  futuro  das  próximas  gerações.  Se  não

cuidarmos dessa questão imediatamente, estaremos sangrando o Estado de Minas

Gerais, consumindo 13% da sua arrecadação, ano a ano. Teremos até o final de 2028

para cumprirmos o acordo estabelecido em 1998, quando a parcela chegaria a 40%.

Isso significa um valor  absolutamente  inviável  e  impagável.  Não podemos aceitar

essa condição. Essa não é a questão de um ou de outro partido, da Situação e da

Oposição. O nosso partido é Minas Gerais, e Minas precisa renegociar essa dívida.

Precisamos encontrar uma solução mais adequada, não para retirar ou para causar

eventuais prejuízos à Nação. Não queremos isso, queremos algo justo.

Também não é aceitável nem compreensível que o eixo da Nação, a parte central, o

tronco, fique consumindo aquilo  que deve ser fornecido aos galhos, aos Estados.

Para termos uma Federação forte,  não basta uma União  fortalecida,  um governo

federal fortalecido. É preciso que os Estados, os Municípios e a própria União sejam

fortalecidos  e  equilibrados:  equilibrados  na  justa  distribuição  dos  impostos  e

equilibrados  no  sacrifício  que  se  impõe  em  função  de  uma  dívida  que,  no  meu

entendimento, precisa ser mais profundamente investigada, analisada e auditada. Em

função do pagamento dessa dívida, podemos estar sacrificando o povo mineiro, o

povo brasileiro, em razão de privilégios eventuais que alguém ou alguns podem ter

usufruído ao longo da formação e consolidação dessa dívida. E não é só a dívida do

Estado com a União, a questão é mais grave ainda. A dívida do Estado de Minas

Gerais não é de US$57.500.000.000,00, mas de quase US$70.000.000.000,00, além

do que o valor foi tomado emprestado para ações que foram realizadas. Precisamos

que o governo demonstre tudo claramente. Isso é necessário.

Há também a dívida com a Cemig. Se a dívida com a União é mal elaborada, se é

cara para o Estado de Minas, a dívida com a Cemig é mais cara ainda. Isso foi dito
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por um grande economista mineiro, Fabrício de Oliveira. Precisamos colocar isso na

mesa, formular e estruturar uma boa equação - uma equação, Rômulo, diferencial,

integral e complexa. Tenho a convicção de que podemos resolvê-la neste tempo, a

favor de Minas, do futuro do povo de Minas Gerais e do povo brasileiro.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente,  agradeço  ao  Deputado  Adelmo

Carneiro  Leão,  que  vem,  com  sua  experiência,  ajudar-nos.  Repito:  ele  foi  o

responsável  pela  criação  da  frente  parlamentar  sobre  a  nossa  dívida  pública.

Parabenizo-o, afirmando que realmente Minas Gerais precisa ter atenção específica a

esse aspecto. Agradeço, Presidente. Muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito que V. Exa. encerre, de plano,

a reunião, por inexistência de quórum no Plenário, como pode ser verificado. Peço o

encerramento, assim como ocorreu ontem.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2011

Às  14h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Celinho  do

Sinttrocel, Anselmo José Domingos e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado

Célio  Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Celinho do Sinttrocel, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Anselmo José Domingos, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar
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matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 330/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça (relator: Deputado Celinho do Sinttrocel); 849/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1

(relator: Deputado Anselmo José Domingos); e 1.130/2011 na forma do Substitutivo nº

1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Anselmo  José

Domingos).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

1.142, 1.143, 1.144, 1.151, 1.153, 1.159, 1.160, 1.181, 1.185 e 1.186/2011. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado (2) em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  debater  as  providências  a  serem tomadas  em

relação às inúmeras ocorrências de atuação por excesso de peso na balança da BR-

050,  entre  os  Municípios  de  Uberlândia  e  Uberaba,  e  seja  realizada  reunião  de

audiência pública para debater a instalação de balanças próximas à ponte provisória

sobre o Rio das Velhas BR-381. Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente – Anselmo José Domingos – Cássio Soares.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES – § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO – NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2011

Às 20h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Gustavo Perrella, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros da Comissão de
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Fiscalização Financeira  e  Orçamentária;  os  Deputados  André  Quintão  e  Sargento

Rodrigues, membros da Comissão de Membros das Comissões Permanentes – § 1º

do  Art.  204  do  Regimento  Interno.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Deputado André

Quintão  retira-se  da  reunião.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Na fase de votação do parecer do relator, Deputado Romel

Anízio, que conclui pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.697/2011

com  as  Emendas  nºs  14  a  16,  18,  19,  40,  42,  43  e  157,  apresentadas  por

parlamentares, com a Emenda nº 86, apresentada pelo Bloco Minas sem Censura,

com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 5, 12, 53, 54, 63, 77, 79 e 81, e com as

Emendas nºs 159 a 162, apresentadas ao final deste parecer; e pela rejeição das

Emendas nºs 1, 3, 4, 6, 7, 9 a 11, 13, 20 a 39, 41, 44 a 49, 55, 57, 58, 60 a 62, 64 a

68, 70 a 76, 80, 82 a 85, 87, 90, 91, 93 a 100, 102 a 110, 112 a 150, 152, 154 a 156 e

158, o Deputado Ulysses Gomes apresenta requerimento de votação destacada das

Emendas nºs 147, 148 e 163. Após discussão e votação, é aprovado o parecer salvo

as  emendas  destacadas.  Submetidas  a  votação,  cada  uma  por  sua  vez,  são

rejeitadas as emendas, registrando-se o voto contrário do Deputado Ulysses Gomes

à rejeição das Emendas nºs 147 e 148. É dada nova redação ao parecer. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana – Rômulo Viegas – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/7/2011

Às 10h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Sargento Rodrigues e Elismar Prado,  membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 1.701/2011 (relator: Deputado Elismar Prado). Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  realizada  reunião

conjunta desta Comissão com a Comissão de Assuntos Municipais, para debater em

audiência pública o tema "Desenho Universal" e matérias afetas em tramitação na

Casa; e dos Deputados Doutor Wilson Batista em que solicita seja encaminhado ao

Procurador Geral de Justiça, ao Comandante da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais  e  ao  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para

intensificar  a  fiscalização  do  uso  das  vagas  de  estacionamento  reservadas  às

pessoas com deficiência; e Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  da  Secretária  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  sobre  a  renovação  do  convênio  entre  a  Fhemig  e  o

Regimento  de  Cavalaria  Alferes  Tiradentes,  para  manutenção  do  projeto  de

equoterapia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu - Carlin Moura - Bosco.

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/7/2011

Às  14h44min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,



318
____________________________________________________________________________

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a ouvir familiares do empresário assassinado Sebastião Maximino

dos  Santos,  que estão sofrendo  ameaças de morte.  A Presidência  interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cristina Coelli Cicarelli Masson,

Delegada Titular da Divisão de Referência de Pessoas Desaparecidas – DRPD - e

Fátima Rodrigues dos Santos; e os Srs. Helbert Santos Rezende, William dos Santos,

Presidente  da  Comissão de Direitos  Humanos da OAB-MG,  e  Paulo  Vaz Alkimin,

Ouvidor de Polícia do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à

mesa.  O  Presidente,  na  condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/7/2011

Às 14h50min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite,  Cássio  Soares  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Duarte Bechir. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cássio Soares, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais

designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  752  e  1.270/2011
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(Deputada Maria Tereza Lara) 1.112 e 1.117/2011 (Deputado Sargento Rodrigues),

todos no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 558/2011 e 858/2011,

ambos na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de  Constituição e Justiça (relatora:

Deputada  Maria  Tereza  Lara).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 703/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  1.168  e

1.170/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua vez,  são aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados Cássio Soares, João Leite, Luiz Carlos Miranda e Sargento Rodrigues (6)

em que solicitam sejam encaminhados ao Chefe da Polícia Civil e ao Comandante-

Geral da Polícia Militar as notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária desta

Comissão e pedido de providências para o aumento do efetivo de policiais civis e

militares  no  Município  de Engenheiro Caldas;  seja  encaminhado ao Comandante-

Geral da Polícia Militar pedido de providências para que ofereça às crianças e aos

adolescentes  do  Município  de  Engenheiro  Caldas,  ainda  em  2011,  o  Programa

Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - Proerd; seja encaminhado ao

Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  efetuar  o

policiamento na zona rural do Município de Engenheiro Caldas; sejam encaminhadas

ao Juiz e ao Promotor de Justiça da Comarca de Tarumirim as notas taquigráficas da

11ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão;  sejam encaminhados  ao  Corregedor-

Geral  da  Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  11ª  Reunião  Extraordinária  desta

Comissão e pedido de providências para apurar denúncias, feitas por cidadãos de

Engenheiro  Caldas,  de  irregularidades  na  conduta  de  alguns  policiais  civis  do

Município;  sejam  encaminhados  à  Presidente  da  República  e  ao  Ministro  da

Educação as notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária desta Comissão e
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pedido  de  providências  para  a  criação  de  mais  ofertas  de  ensinos  técnico

profissionalizante e superior para os jovens do Município de Engenheiro Caldas. É

recebido pela Presidência requerimento do Deputado Carlin Moura em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  desta  Comissão  conjunta  com  as

Comissões de Administração Pública e Participação Popular, no Município de Montes

Claros, com a finalidade de discutir a política remuneratória e o plano de carreira dos

agentes de segurança do Sistema Prisional  e Socioeducativo do Norte de Minas.

Logo  após,  é  fixado  novo  horário  das  reuniões  ordinárias:  nas  terças-feiras,  às

14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

João Leite, Presidente - Cássio Soares - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/7/2011

Às 16h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  A seguir,  comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios

dos Srs. Adilson Avelino de Resende, Prefeito Municipal de Resende Costa; Alisson

Diego  Batista  Moraes,  Prefeito  Municipal  de  Itaguara;  Aloísio  Roquim,  Prefeito

Municipal de Bom Sucesso; Cláudio Donizete Freire, Prefeito Municipal de Campos

Altos;  Gustavo  Gastão  Corgosinho  Cardoso,  Prefeito  Municipal  de  Prados;  José

Sinésio Botelho, Prefeito Municipal de Luislândia; Neide Sávio de Oliveira, Prefeita

Municipal de Bias Fortes; Noemi Simionatto Guinesi, Prefeita Municipal de Albertina;

Rubens Vinícius Bornelli, Prefeito Municipal de Areado; Sebastião Alves dos Santos,

Prefeito Municipal de Curral de Dentro; Altair Gustavo Rocha Nogueira, Presidente da

Câmara Municipal de Três Corações; José Resende Moura, Presidente da Câmara
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Municipal  de  Entre Rios  de Minas,  e  Rogério  de  Almeida,  Presidente da Câmara

Municipal de Tiradentes, publicada no “Diário do Legislativo” de 30/6/2011. Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os pareceres pela aprovação,  em

turno único, do Projeto de Lei nº 1.330/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 4, que apresenta; e pela rejeição das

Emendas nºs 2 e 3, da Comissão de Constituição e Justiça; e pela rejeição, no 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.034/2011  (relator:  Deputado  Rômulo  Veneroso,  o

primeiro em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.540, 1.549, 1.555/2011, todos com a

Emenda nº 1,  1.566,  1.578,  1.679 e 1.709/2011,  que receberam parecer  por  sua

aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  1.174/2011.

Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de  Lei  nº  1.498/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Elismar Prado em que solicita seja

realizada audiência pública,  em Ubá,  com a finalidade de debater sobre o evento

internacional Arte pela Paz, que será realizado em 2013, nesse Município. Cumprida

a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Elismar Prado, Presidente – Luzia Ferreira – Luiz Henrique.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/7/2011

Às  14h34min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Zé  Maia,

Gustavo  Perrella,  Gustavo  Valadares  e  Sebastião  Costa  (substituindo
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respectivamente,  os  Deputados  Deputado  Doutor  Viana  e  João  Vítor  Xavier,  por

indicação  do  Bloco  Transparência  e  Resultado).  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Suspende-se  a

reunião. Às 18h27min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé

Maia, Doutor Viana, Gustavo Perrella, Romel Anízio e Ulisses Gomes, membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 5.092/2011 na forma do vencido no 1º

turno com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Romel Anízio); 2.109/2011 na

forma  do  vencido  no  1º  turno  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado  Gustavo

Perrella); 6/2011 (relator: Deputado Romel Anízio); 713 e 846/2011 (relator: Deputado

Doutor Viana) e 823/2011 (relator: Deputado Ulisses Gomes) na forma do vencido no

1º  turno;  824/2011  (relator:  Deputado  Doutor  Viana);  e  1.801/2011  na  forma  do

vencido no 1º turno com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Ulisses Gomes). Cumprida

a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

desconvoca as reuniões extraordinárias do dia 15/7/2011, às 10 horas, às 14h30min e

às 20 horas, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana – Ulysses Gomes – Sargento Rodrigues.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/7/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Duarte Bechir  e Ulysses Gomes (substituindo o Deputado Sávio  Souza Cruz,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),  membros  da  supracitada
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Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Suspende-se a reunião para entendimentos. Reabertos os

trabalhos às 18h11min, registra-se a presença dos Deputados Célio Moreira, Duarte

Bechir  e  Gustavo  Corrêa.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

791 e 1.197/2011, no 1º turno (Deputado Célio Moreira); 689 e 962/2011, no 1º turno

(Deputado Gustavo Corrêa); e 1.108/2011, no 1º turno (Deputado Sávio Souza Cruz).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 1.759/2011 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Célio Moreira).

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, desconvoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária

de hoje,  às  20h30min,  convoca-os para  a próxima reunião  ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Duarte Bechir – Sávio Souza Cruz.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/7/2011

Às  9h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  as  Deputadas  Ana  Maria

Resende e Luzia Ferreira e o Deputado Marques Abreu (substituindo o Deputado Luiz

Henrique, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana

Maria Resende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Marques Abreu, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  Pareceres  em  Fase  de
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Redação Final. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.088 e 1.442/2011

(relatora:  Deputada  Luzia  Ferreira)  e  974,  1.064  e  1.231/2011  (relator:  Deputado

Marques Abreu). Suspende-se a reunião. Às 10h40min são reabertos os trabalhos.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação,  no  2º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.092/2010,  1.759 e  2.109/2011

(relator:  Deputado Marques  Abreu)  e  6,  355,  636  e  713/2011 (relatora:  Deputada

Luzia Ferreira). Suspende-se a reunião. Às 12h1min são reabertos os trabalhos com

a presença da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados João Leite e Marques

Abreu (substituindo, respectivamente os Deputados Deiró Marra e Luiz Henrique, por

indicação  do  Bloco  Transparência  e  Resultado).  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 2º  turno,  dos

Projetos de Lei nºs 717 e 823/2011 (relator: Deputado Marques Abreu) e 824, 846 e

1.801/2011 (relator: Deputado João Leite). Suspende-se a reunião. Às 15h25min são

reabertos os trabalhos com a presença da Deputada Luzia Ferreira e dos Deputados

Gustavo  Valadares  e  Zé  Maia  (substituindo,  respectivamente  o  Deputado  Luiz

Henrique e a Deputada Ana Maria Resende, por indicação do Bloco Transparência e

Resultado). O Projeto de Lei nº 1.697/2011 é retirado da pauta por determinação do

Presidente  da  Comissão  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às

15h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Luzia Ferreira, Presidente - Ana Maria Resende - Gustavo Valadares - Zé Maia.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/8/2011

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada
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Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento das seguintes correspondências

publicadas no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício da

Sra. Maria Sueli  de Oliveira Pires, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação

(2/7/2011);  do  Sr.  Paulo  Miranda  Soares,  Presidente  da  Federação  Nacional  do

Comércio  de  Combustíveis  e  de  Lubrificantes  (2/7/2011);  do  Sr.  Antonio  Augusto

Junho Anastasia, Governador do Estado (14/7/2011); do Sr. Agostinho Patrus Filho,

Secretário de Turismo (14/7/2011); do Sr. Lúcio José de Figueiredo Sampaio, Diretor

Regional  do  Senai  DR-MG  (14/7/2011).  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 866/2011, no 1º turno (Deputado Tenente Lúcio) e 1.207/2011, no 1º turno

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 63/2011 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, Projeto de Lei nº 733/2011 Relator

(Deputado  Tenente  Lúcio).  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 1.135, 1.171, 1.197 e 1.198/2011. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do

Deputado  Pompilio  Canavez  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública, na cidade de Delfinópolis, para debater a infraestrutura, o incremento e as

consequências  da  atividade  turística  na  Serra  da  Canastra.  São  recebidos  pela

Presidência requerimentos dos Deputados: Celinho do Sinttrocel em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  as  repercussões  dos
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investimentos da empresa Aperam na Região do Vale do Aço; Tenente Lúcio em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  as  questões

pertinentes  à  pesca profissional  no Estado;  Duílio  de  Castro  em que solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater o turismo ferroviário no Estado.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Tenente  Lúcio,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Rômulo  Viegas  -  Vanderlei

Miranda.

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

2/8/2011

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Sargento Rodrigues e Celinho do Sinttrocel (substituindo o Deputado Paulo Lamac,

por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Sem  Censura),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,

declara  aberta  a  reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a

greve  dos  Guardas  Municipais  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.906/2011, em turno único,

para o qual designou relator ao Deputado Paulo Lamac. Registra-se a presença do

Deputado  Rogério  Correia.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para ouvir  os  Srs.  Wellington José Nunes  Cesário,  Renato  Rodrigues  da

Conceição,  Anderson Acássio  de  Oliveira,  Pedro Ivo Bueno e  Denilson Aparecido

Martins acerca do episódio ocorrido na entrada principal da Prefeitura Municipal de

Belo  Horizonte,  na  Avenida  Afonso  Pena,  em  que  ex-Guardas  Municipais  se

acorrentaram às pilastras do prédio, permanecendo em greve de fome em protesto

contra as demissões e outras denúncias de irregularidades na Guarda Municipal, os

quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
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suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  nas  notas  taquigráficas.  A Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia, em que

solicita sejam ouvidos nesta reunião os convidados supracitados, que discutirão a

greve dos guardas municipais de Belo Horizonte; Celinho do Sinttrocel (3) em que

solicita à Cemig pedido de informações sobre o acidente ocorrido em dezembro de

2009,  no Município de Nanuque,  com uma criança de 8 anos,  Arislane Alves dos

Santos, que brincava próxima a um campo de futebol em uma área da Companhia

Energética  de  Minas  Gerais  e,  ao  cair  em  um  buraco  que  continha  substâncias

químicas, teve seu corpo queimado, solicitando também que a Cemig se manifeste

demonstrando se houve assistência ou algum tipo de indenização à criança e a sua

família; seja realizada reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre

esse acidente ocorrido em Nanuque; seja realizada reunião de audiência pública para

discutir possíveis arbitrariedades a que vem sofrendo os Agentes Penitenciários da

Unidade Prisional Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares; Sargento

Rodrigues  e  Durval  Ângelo  em que solicitam seja  realizada  reunião  de  audiência

pública  para  ouvir  denúncias  de  violações  de  direitos  humanos  em  desfavor  do

Capitão PM QOR Leopoldo de Vasconcelos Maria, referente à Portaria de Inquérito

Policial Militar nº 106.745/2011 e ao Ofício nº 1.136/2010 do Gabinete do Deputado

Sargento Rodrigues, enviado em 16/7/2010 ao Comandante-Geral da PMMG; Durval

Ângelo (5) em que solicita sejam encaminhados ao Secretário de Estado de Defesa

Social  as  notas  taquigráficas  da  39ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão  e

pedidos de providências para: I - que garanta aos detentos que hoje ocupam o Anexo

I da Penitenciária Nelson Hungria, os direitos previstos na Lei de Execução Penal, em

particular alguns dos especificados no art. 41 da Lei Federal nº 7.210, de 1984, II -

que providencie o remanejo imediato dos detentos do referido Anexo, de modo a lá

manter apenas aqueles provisórios e os que estão em via de gozo do benefício de

progressão  de  regime,  conforme  definição  e  planejamento  do  Diretor-Geral  da
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Penitenciária Nelson Hungria, manifestadas durante a visita do dia 20/7/2011; III - que

faça  o  levantamento  dos  possíveis  casos  de  detentos  do  referido  Anexo  com

progressão de regime já concedida, e respectivo gozo imediato desse benefício; IV -

que averigue possíveis  irregularidades no tratamento dos detentos que ocupam o

referido Anexo, em especial  no que diz respeito à pratica de abuso de poder,  de

violência física e moral e de subtração de bens pessoais;  sejam encaminhados à

Defensoria  Pública-Geral  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  39ª  Reunião

Extraordinária desta Comissão e pedidos de providências para: I - garantia de que os

presos  do  Anexo I  da  Penitenciária  Nelson Hungria,  em Contagem,  tenham seus

direitos respeitados, conforme previstos pela Lei Federal nº 7.210, de 1984 - Lei de

Execução Penal -, em particular no que toca a representação e a petição a qualquer

autoridade em defesa de direito, conforme especifica o inciso XIV do art. 41 dessa lei;

II  -  o  levantamento  dos  possíveis  casos  de  detentos  do  referido  Anexo  com

progressão de regime já concedida, e, se cabível, respectivos encaminhamentos para

o gozo imediato desse benefício; III - o levantamento dos possíveis casos de detentos

do referido Anexo em condição de receber o benefício de progressão de regime, e, se

cabível, respectivos encaminhamentos para sua concessão; IV - garantia de que os

presos estrangeiros do referido Anexo, bem como os demais estrangeiros detidos na

Penitenciária Nelson Hungria, tenham seus direitos respeitados, também no que toca

à assistência religiosa; seja encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional

- Suapi - pedido de providência para que garanta assistência médica, psiquiátrica,

psicológica e medicamentosa adequada a Luiz Henrique Romão, também conhecido

como "Makarrão",  hoje detido na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, em

razão  de denúncias  feitas  por  seus  familiares  acerca  de  sua integridade física  e

mental; sejam encaminhados ao Ouvidor de Polícia do Estado, ao Corregedor-Geral

da  Polícia  Civil,  à  Delegada  Titular  da  Divisão  de  Referência  de  Pessoas

Desaparecidas - DRPD - da Polícia Civil e ao Juiz Titular da 2ª Vara de Sucessões e

Ausência  da  Comarca  de  Belo  Horizonte  as  notas  taquigráficas  da  40ª  Reunião

Extraordinária desta Comissão e os seguintes pedidos de providências: I - ao Ouvidor

de Polícia do Estado, ao Corregedor-Geral da Polícia Civil e à Delegada Titular da

DRPD da Polícia Civil, para que se apurem as denúncias contidas nesse material; II -
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ao Juiz Titular da 2ª Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte,

para  que  se  utilize  desse  material  a  fim  de  auxiliar  em  seu  convencimento  no

processo  1021242-06.2011.8.13.0024,  de  inventário,  em  que  são  partes  Fátima

Rodrigues dos Santos e o espólio de Sebastião Maximino dos Santos, na concessão

dos direitos inerentes ao caso, o mais breve possível, em particular no que se refere

ao filho de ambos, na condição de herdeiro; seja realizada reunião conjunta desta

Comissão  e  da  Comissão  de  Segurança  Pública  para  ouvir  o  perito  George

Sanguinetti  acerca dos resultados dos trabalhos de perícia realizados no caso do

desaparecimento  de  Eliza  Samúdio.  Logo  após,  é  aprovado  relatório  de  visita

realizada na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, no dia 20/7/2011, que será

arquivado na pasta desta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 226/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores Morada do Sol, com sede no

Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  226/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação de Moradores Morada do Sol, com sede no Município de Uberaba.



330
____________________________________________________________________________

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  (alterado  em  20/12/2010)

determina,  no  §  1o  do  art.  29,  que  as  atividades  de  seus  diretores  não  serão

remuneradas;  e,  no  art.  42,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  instituição  com  objetivos  sociais  semelhantes,

devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 226/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  –  Bruno  Siqueira  –  Rômulo  Viegas  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 584/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Atalaia – ABA –, com sede no

Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  584/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a
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Associação Beneficente Atalaia – ABA –, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  23  veda  a

remuneração  de  seus  diretores  e  conselheiros;  e  o  art.  26  estabelece  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

filantrópica.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 584/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Bruno Siqueira – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 925/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comercial,  Industrial  e Agropecuária de

Buritis – Aciab –, com sede no Município de Buritis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/4/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei  nº  925/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Buritis – Aciab –, com sede no

Município de Buritis.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  67,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída; e, no art. 69, que as atividades de seus dirigentes

não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, dividendos ou

vantagens de qualquer espécie.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 925/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Rômulo  Viegas,  relator  –  Bruno  Siqueira  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.333/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.883/2010, tem por objetivo declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres em Ação – AMA – , com

sede no Município de Jaíba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.333/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária das Mulheres em Ação – AMA – , com sede no Município de

Jaíba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  15

veda  a  remuneração  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores ou equivalentes; e o art. 39 prevê que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica,  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a  entidade

pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de adequar  o nome da entidade ao consubstanciado no art.  1º  de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.333/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  das

Mulheres Rurais em Ação – AMA –, com sede no Município de Jaíba.”.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.
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Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Rômulo  Viegas  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.550/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  entidade  Nossa  Creche,  com  sede  no

Município de Guaxupé.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.550/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Nossa Creche, com sede no Município de Guaxupé.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  31,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 1.550/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Rosângela Reis – Bruno Siqueira – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.678/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a  Associação Comunitária  de Comunicação de Cana

Verde – Ascocave –, com sede no Município de Cana Verde.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.678/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Comunicação de Cana Verde – Ascocave –, com sede no

Município de Cana Verde.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores  e  associados  não  serão

remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere  juridicamente  constituída  e
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registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.678/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.689/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas da

Região de Monte Carmelo – AUA –, com sede no Município de Monte Carmelo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/5/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.689/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Usuários das Águas da Região de Monte Carmelo – AUA –, com

sede no Município de Monte Carmelo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 3º do art.  14 (ver
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alteração de 7/7/2011) veda a remuneração dos cargos do conselho de administração

e da diretoria executiva; e o art. 36 estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.689/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Rômulo  Viegas,  relator  –  Bruno  Siqueira  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.727/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural e Urbano dos

Moradores e Extrativistas Minerais de Divino das Laranjeiras – Adrumemdil –, com

sede nesse Município.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.727/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Desenvolvimento  Rural  e  Urbano  dos  Moradores  e  Extrativistas

Minerais de Divino das Laranjeiras – Adrumemdil –, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 34, Capítulo V,

que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em

benefício de entidade congênere, com personalidade jurídica e que esteja registrada

no Conselho Nacional de Assistência Social;  e,  no art.  34, Capítulo VII,  que seus

dirigentes e conselheiros não serão remunerados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.727/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Rômulo  Viegas  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.909/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Chute Certo – Esporte e Cultura,

com sede no Município de Lagoa Santa.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  27/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.909/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Chute Certo – Esporte e Cultura, com sede no Município de Lagoa Santa.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 19, “b”, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a associação

de fins filantrópicos e assistenciais; e, no art. 24, que as atividades de seus diretores

e conselheiros serão exercidas gratuitamente.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.909/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.922/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Valemais  –  Instituto  Sociocultural  do

Jequitinhonha, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Vem agora a este órgão colegiado

a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional

e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.922/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Valemais – Instituto Sociocultural do Jequitinhonha, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  1o,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados  e  instituidores  não  serão

remuneradas; e, no § 2o do art. 23, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidades congêneres, com personalidade jurídica e

sede na região do Jequitinhonha.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.922/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Rômulo  Viegas  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.925/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Corinto, com sede nesse

Município.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.925/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Asilo São Vicente de Paulo de Corinto, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 36 do estatuto constitutivo da instituição determina, em seu inciso

II,  que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, em seu inciso III,  que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado ao Conselho

Central de Corinto da Sociedade de São Vicente de Paulo.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.925/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Rômulo  Viegas  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.928/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Fundação Cultural  e  Educacional  Cidade  de  Raul

Soares e Região – FEC - Raul –, com sede no Município de Raul Soares.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.928/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Cultural e Educacional Cidade de Raul Soares e Região – FEC - Raul –,

com sede no Município de Raul Soares.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  10,  que,  na

hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio remanescente  será  destinado a  pessoa

jurídica  inscrita  no  Conselho  Municipal  ou  Estadual  de  Assistência  Social,  cujo

objetivo social seja, de preferência, idêntico ao da entidade dissolvida, ou a entidade

pública; e, nos arts. 21, 27, § 5o, e 37, § 2o, que as atividades dos membros dos

Conselhos Deliberativo, Administrativo e Fiscal não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.928/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Bruno Siqueira – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.931/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Associação Comunitária do Fagundes – Ascofag –,

com sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.931/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Comunitária do Fagundes – Ascofag –, com sede no Município de Santo

Antônio do Amparo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  47,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere  legalmente  constituída;  e,  no  art.  48,  que  seus  Conselheiros,

mantenedores e associados não serão remunerados nem receberão bonificações ou

vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.931/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Rômulo  Viegas,  relator  –  Bruno  Siqueira  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.932/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  e  Urbanos  do

Município de Ressaquinha, com sede no Município de Ressaquinha.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.932/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais  e Urbanos do Município  de Ressaquinha,  com

sede no Município de Ressaquinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  49,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social, ou a entidade pública; e, no art. 50, que seus diretores e conselheiros não

serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.932/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.933/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a entidade A Paz Vale Mais, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.933/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade A Paz Vale Mais, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art.  10,  que  as  atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  Fiscais  não  serão

remuneradas;  e,  no  art.  27,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal

no 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

privado,  sem fins  lucrativos,  como Organizações  da Sociedade Civil  de  Interesse

Público, e que tenha, de preferência, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.933/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.935/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim Eldorado,

com sede no Município de Coqueiral.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.935/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  do  Bairro  Jardim  Eldorado,  com  sede  no  Município  de

Coqueiral.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer gratificação, bonificação ou vantagem;

e, no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.935/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Rosângela Reis – Rômulo Viegas – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.939/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Estrela do Oriente,

com sede no Município de Montes Claros.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.939/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Comunidade  Terapêutica  Estrela  do  Oriente,  com  sede  no  Município  de  Montes

Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 25, parágrafo único, e

28  vedam  a  remuneração  dos  Diretores,  Conselheiros,  sócios,  instituidores,

benfeitores e equivalentes; e o parágrafo único do art. 26 prevê que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,

ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.939/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – Rômulo

Viegas.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.945/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  o  projeto  de lei  em epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos e Moradores do Bairro

Mato  Dentro  Professora  Hilza  Dias  de  Carvalho,  com  sede  no  Município  de

Piranguinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Vem agora a este órgão colegiado

a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional

e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.945/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Mato Dentro Professora Hilza Dias de

Carvalho, com sede no Município de Piranguinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que seja registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 1.945/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Rosângela Reis – Rômulo Viegas – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.947/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Doadores de Sangue de Jaíba – Adosa

–, com sede no Município de Jaíba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.947/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Doadores de Sangue de Jaíba – Adosa –, com sede no Município de

Jaíba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 32, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores,  Conselheiros  e associados não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagens;  e,  no  art.  53,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere  ou  de  caráter  filantrópico,
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sediada no Município de Jaíba, juridicamente constituída e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.947/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Rômulo  Viegas  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.948/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Perdizense de Proteção dos Animais José

Sabiá, com sede no Município de Perdizes.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada

preliminarmente  quanto  aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme

determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.948/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Perdizense de Proteção dos Animais José Sabiá, com sede no Município

de Perdizes.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do
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art.  44,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, sediada no Brasil; e, no

art. 46, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.948/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Bruno Siqueira – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.951/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  João  Leite,  o  projeto  de  lei  em  tela  tem  por  objetivo

declarar de utilidade pública a União dos Cooperadores da Justiça – Unicojust –, com

sede no Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.951/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

União  dos  Cooperadores  da  Justiça  –  Unicojust  –,  com  sede  no  Município  de

Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no § 1º do art. 11, que

as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 31,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade qualificada nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a

qualificação  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  como

Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  –  Oscips  –,  registrada  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.951/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Rômulo  Viegas,  relator  –  Bruno  Siqueira  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.958/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Lerin,  o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Criatividade Caminho da Esperança, com

sede no Município de Campo Florido.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.958/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Criatividade Caminho da Esperança, com sede no Município de Campo

Florido.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 30, que seus

Diretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento

de lucros, bonificações, vantagens ou dividendos; e, no art. 34, que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica, que tenha os mesmos fins que a entidade dissolvida e

que  seja  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a  entidade

pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.958/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Bruno Siqueira – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.963/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação do Reinado do Rosário de Lamounier, com

sede no Município de Itapecerica.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Vem agora a este órgão colegiado

a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional

e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.963/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  do  Reinado  do  Rosário  de  Lamounier,  com  sede  no  Município  de
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Itapecerica.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  1o,  que as

atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e, no art. 10, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição filantrópica

legalmente constituída.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.963/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Rômulo  Viegas  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.976/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  em tela  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro do Salto

de Cima, com sede no Município de Extrema.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.976/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação de Moradores do Bairro do Salto de Cima, com sede no Município de

Extrema.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e que esteja registrada

no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.976/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Bruno Siqueira – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.980/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Consolação, com sede no

Município de Consolação.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.980/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos de Consolação, com sede no Município de Consolação.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  29,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer gratificação, bonificação ou vantagem;

e, no art. 31, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e que esteja registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.980/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.984/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Henrique, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mineira dos Apicultores de Divisa Alegre –

Amada –, com sede nesse Município.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial. Vem
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agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.984/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mineira dos Apicultores de Divisa Alegre – Amada –, com sede nesse

Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que

esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.984/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Rômulo  Viegas  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.987/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vaqueiros de Lagoa dos
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Patos – Ascovalp –, com sede nesse Município.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude. Vem agora a

este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.987/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Vaqueiros de Lagoa dos Patos – Ascovalp –, com sede

nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  32,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  42,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que

esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.987/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Rômulo  Viegas  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.989/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção Animal – APA –, com

sede no Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/6/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.989/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção Animal – APA –, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 10, § 2º, que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de qualquer benefício, a qualquer título ou forma; e, no art. 24,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, sediada no Município de Uberlândia, no Estado ou, inexistindo

esta, a qualquer outra instituição de caráter beneficente.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.989/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bruno Siqueira – Rosângela Reis – Rômulo
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Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.990/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Clube  Tradições  Sertanejas  de

Tupaciguara, com sede no Município de Tupaciguara.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.990/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube Tradições Sertanejas de Tupaciguara, com sede no Município de Tupaciguara.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 5o e 46, que

as atividades de seus Diretores e Conselheiros fiscais não serão remuneradas; e, no

art.  45,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere municipal,  legalmente constituída e em atividade,

para ser aplicada nas mesmas finalidades da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.990/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente e relator – Rosângela Reis – Bruno Siqueira – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 184/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos Deputados Elismar Prado e Almir Paraca, a proposição em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.153/2007, altera o art. 1º da Lei

nº 11.867, de 28/7/95, que reserva percentual de cargos ou empregos públicos, no

âmbito da administração pública do Estado, para pessoas portadoras de deficiência.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Administração Pública.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188  do  Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Pretende  o  projeto  em  comento  alterar  o  art.  1º  da  Lei  nº  11.867,  de  28/7/95,

passando de 10% para 15% a porcentagem das vagas destinadas aos portadores de

deficiência no âmbito da administração pública do Estado.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

1.153/2007, que deu origem à proposição em estudo, esta Comissão concluiu pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição.  Como não ocorreram

mudanças  constitucionais  que  propiciassem  uma  nova  interpretação  da  matéria,

ratificamos o entendimento adotado anteriormente e reproduzimos a argumentação

jurídica apresentada na ocasião:

“Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que a Constituição da República, em seu

art. 37, VIII, determina que a lei deverá reservar percentual dos cargos e empregos

públicos para portadores de deficiência. No âmbito da administração pública federal,

a Lei nº 8.112, de 1990, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis

da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece, em seu art.

5º, § 2º, que devem ser reservados aos portadores de deficiência 20% das vagas
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oferecidas em concursos para cargos da administração pública federal.

Já na esfera de nosso Estado, a Lei nº 11.867, de 1995, em seu art. 1º, estabelece

a obrigatoriedade de a administração pública direta e indireta reservar às pessoas

portadoras de deficiência 10% dos cargos ou empregos públicos, em todos os níveis.

Pretende o projeto em estudo alterar de 10% para 15% a porcentagem das vagas

destinadas  aos  portadores  de  deficiência  no  âmbito  da  administração  pública  do

Estado. Trata-se de iniciativa louvável e de caráter humanitário, com o escopo de

garantir  mais  proteção  às  pessoas  portadoras  de  deficiência,  que  enfrentam

dificuldades por estar impossibilitadas de exercer determinadas tarefas ou trabalhos.

A  matéria  é  da  competência  do  Estado  federado,  ao  qual  cabe  decidir  com

exclusividade o percentual de vagas no serviço público que se deseja destinar aos

portadores de deficiência no nível da administração estadual. Ademais, o tema não se

insere entre aquelas matérias arroladas no art. 66 da Carta mineira como sendo de

iniciativa privativa de órgão ou Poder, não havendo óbice a que o processo legislativo

seja deflagrado por parlamentar.

Por fim, temos de considerar o alcance social do projeto em análise, ressaltando, na

oportunidade, a necessidade de avaliação, no conjunto da população do Estado, da

proporção  de  pessoas  portadoras  de  deficiência,  cabendo  às  comissões  técnicas

responsáveis  pelo  exame  do  mérito  da  proposição  a  análise  desse  dado  e,  se

necessário, a adequação do percentual.”

Conclusão

Com  fundamento  nas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 184/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Rosângela Reis – João

Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 254/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe “institui a Política

de Criação de Parques Ecológicos na Região Metropolitana de Belo Horizonte”.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria no que toca à sua juridicidade, constitucionalidade

e legalidade.

Fundamentação

Importa  registrar,  inicialmente,  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura  anterior,  sob a  forma do Projeto  de  Lei  nº  1.706/2007,  de  autoria  dos

Deputados Roberto Carvalho e Wander  Borges.  Na oportunidade,  a Comissão de

Constituição  e  Justiça  analisou  detidamente  a  matéria  no  que  tange  ao  juízo  de

admissibilidade. Como não houve mudança legal superveniente que propiciasse nova

interpretação,  ratificamos  o  posicionamento  manifestado  anteriormente  e

reproduzimos a fundamentação apresentada na ocasião:

“A proposição em exame pretende instituir política de criação de parques ecológicos

na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  com  o  objetivo  de  incentivar  a

constituição de unidades de conservação da vida natural e de áreas de lazer para a

população.

Para tanto, estabelece como obrigação do Poder Executivo várias ações, como a

realização de levantamentos de áreas com potencial para serem transformadas em

parques e a criação de condições para a implantação de centros  de educação e

pesquisas ambientais no interior dos parques.

Sobre tais medidas, fazemos as ponderações a seguir.

A Constituição Federal impõe ao poder público a obrigação de definir, em todas as

unidades  da  Federação,  espaços  territoriais  e  seus  componentes  a  serem

especialmente protegidos e de promover a educação ambiental em todos os níveis de

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

No  plano  federal,  a  preservação  e  a  conservação  da  biodiversidade,  de

ecossistemas sensíveis e de recursos naturais indispensáveis à manutenção da vida

são disciplinadas na Lei Federal nº 9.985, de 2000, que instituiu o Sistema Nacional

de  Unidades de Conservação da Natureza –  SNUC. Trata-se de lei  nacional  que
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dispõe  sobre  diretrizes,  princípios,  objetivos,  definições  e  modos  de  criação,

implantação e gestão de unidades de conservação. Com efeito, esse diploma permite

ao poder público o desenvolvimento de ações específicas para fins de proteção de

espaços territoriais.

Nesse  contexto,  o  projeto  de  iniciativa  parlamentar  voltado  para  a  criação  de

parques ecológicos está em harmonia com as disposições constitucionais e legais

acima mencionadas, especialmente no que se refere à educação ambiental.

Como se sabe, a proteção ambiental de espaços territoriais e de seus componentes

se faz segundo as características da área. Assim, as unidades de conservação são

enquadradas em dois grupos: unidades de proteção integral e unidades de proteção

de  uso  sustentável.  As  unidades  de  proteção  integral  têm  por  objetivo  básico  a

preservação da natureza, admitindo-se apenas o uso indireto dos recursos naturais,

como parques, estações ecológicas, reservas biológicas e outras. Já as unidades de

proteção  de  uso  sustentável  têm  por  finalidade  compatibilizar  a  conservação  da

natureza com o uso dos recursos naturais, como as áreas de proteção ambiental e a

reserva particular do patrimônio natural.

Grosso  modo,  os  dois  grupos  de  unidades  de  conservação  se  distinguem,

fundamentalmente,  em  face  do  nível  de  limitação  antrópica  de  intervenção  na

natureza. Nos parques, estações ecológicas e reservas biológicas, o poder público

trabalha com o conceito de preservação da área, ou seja, de um espaço ambiental

bastante sensível e que merece especial atenção. Portanto, de áreas que devem, na

medida do possível, ser mantidas intocadas.

Nesse  passo,  é  pertinente  a  criação  de  uma  política  pública  de  incentivo  à

constituição  de  parques  ecológicos  na  RMBH  com  o  objetivo  de  contribuir  para

melhoria da qualidade de vida e como meio de proporcionar a educação ambiental da

comunidade.

Cabe assinalar que o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, recentemente

aprovado  nesta  Casa,  e  as  Leis  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  e

Orçamentária  contemplam,  expressamente,  medidas  voltadas  para  a  criação  e  a

implantação  de  unidades  de  conservação  em  todo  o  Estado.  Nesse  sentido,

registramos, na área de resultado Qualidade Ambiental,  do PMDI, a ampliação do
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percentual do território ambientalmente protegido e a promoção da gestão eficiente

das unidades de conservação.

Ademais,  o  PMDI  tem  como  objetivo  estratégico  o  aumento  do  percentual  do

território com cobertura vegetal nativa – mata atlântica, cerrado, caatinga – do atual

índice de 33,8% para 35% em 2011 e 40% em 2023. (...)”

Não obstante o exposto, observamos que, durante a discussão do Projeto de Lei nº

1.706/2007,  a  Comissão de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  desta

Assembleia Legislativa apresentou relevantes ponderações acerca da necessidade

de  incorporar  a  proposta  analisada  ao  Sistema  Estadual  de  Unidades  de

Conservação. Formulou, então, um substitutivo à proposição original, para introduzi-la

na Lei Florestal estadual e ampliar o seu escopo de modo a abarcar todas as regiões

metropolitanas existentes ou a serem criadas no Estado.

Entendemos  que  essa  solução  é  efetivamente  mais  adequada,  por  atender  ao

princípio  da  consolidação das  leis,  entre  outras  razões,  pelo  que  encampamos  a

proposta na forma do Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 254/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o § 4° ao art. 22 da Lei nº 14.309, de 1 9 de junho de 2002, que dispõe

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 22 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, fica acrescido do

seguinte § 4º:

“Art. 22 – (...)

§ 4º – O poder público elaborará, para cada região metropolitana do Estado, com

base no zoneamento ecológico-econômico, o Plano Metropolitano de Unidades de

Conservação, em que serão priorizadas as atividades de lazer e educação ambiental

da população.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Bruno Siqueira – João

Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 385/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  Projeto  de  Lei  nº  385/2011,  de  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 229/2007, “proíbe a operação de

aeroportos,  no perímetro  urbano de 7  km (sete quilômetros)  da  região  central  da

cidade nos Municípios com mais de 1.000.000 (um milhão de habitantes) no Estado

de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas. Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno, examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

O projeto sob exame veda a operação de aeroportos no raio de sete quilômetros do

perímetro urbano dos Municípios  com mais de um milhão de habitantes, sendo a

sede da prefeitura o ponto de referência para medição.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

229/2007,  que deu origem à proposição em estudo,  esta Comissão concluiu pela

antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  da  proposição.  Como  não

ocorreram mudanças constitucionais  que propiciassem uma nova interpretação da

matéria,  ratificamos  o  entendimento  adotado  anteriormente  e  reproduzimos  a

argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“A proposta em epígrafe, já examinada anteriormente por esta Comissão, quando

da tramitação do Projeto de Lei  nº  3.040/2006,  cuida de matéria  de  competência

administrativa  e  legislativa  da  União,  na  medida  em  que  proíbe  a  operação  de

aeroportos no perímetro urbano de 7km da região central das cidades mineiras com

mais de um milhão de habitantes.

Nesse sentido, dispõem a alínea “c” do inciso XII do art. 21 e o inciso XI do art. 22

da Constituição da República:
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“Art. 21 – Compete à União:

(...)

XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

(...)

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;”.

(...)

“Art. 22 – Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XI – trânsito e transporte;”.

O transporte aéreo, conforme se depreende dos dispositivos citados, é atribuição do

poder  público  federal.  A União  não  só  presta  o  serviço,  mas  também,  em  igual

medida,  estabelece as normas de sua organização e funcionamento,  o que inclui,

entre outras medidas, a definição dos critérios normativos para que a atividade seja

desempenhada com segurança.

Se  a  União,  titular  do  serviço,  ficar  submetida  às  regras  estaduais  para

desempenhar suas missões constitucionais, restará ferido o princípio da autonomia

política das unidades federativas, expresso no art. 18 da Constituição da República. A

Constituição  assegura  autonomia  aos  entes  políticos  da  Federação  para  que

executem serviços próprios segundo normas por eles mesmos definidas.

Sendo os aeroportos o ponto de partida e de chegada das aeronaves, a exemplo

das rodoviárias no que tange ao transporte terrestre, somente a União pode fixar

normas sobre a sua localização.

Ainda que assim não se queira entender, pois a questão em debate até que admite

alguma polêmica, de todo modo a competência legislativa não seria do Estado.

É  que  os  aeroportos,  exceto  os  localizados  no  Distrito  Federal,  situam-se,  por

razões elementares,  nos Municípios,  sendo que as regras relativas à instalação e

localização de quaisquer empreendimentos públicos ou privados são definidas pela

legislação local. É o Município que, entre outras leis, edita o plano diretor e a lei de

uso e ocupação do solo. O assunto em pauta está afeto ao interesse local, à vista dos

arts. 30, inciso VIII, e 182 da Constituição da República de 1988”.

Conclusão
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Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 385/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Rosângela Reis – João

Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 464/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior,  o projeto de lei  em epígrafe,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.438/2007, torna obrigatória a

execução do Hino Nacional em todos os eventos esportivos realizados no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 26/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para ser analisada quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no

art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  exame  estabelece  a  obrigatoriedade  da  execução  do  Hino

Nacional em todos os eventos esportivos realizados no Estado. Além disso, atribui à

Secretaria de Estado de Esportes e Juventude a tarefa de fiscalizar o cumprimento da

lei.

O projeto tem por escopo estimular o sentimento cívico dos mineiros mediante a

execução do Hino Nacional quando da realização de eventos esportivos no Estado.

Cabe dizer, inicialmente, que a matéria foi objeto de análise na legislatura anterior,

caso em que obteve parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade.

Não obstante, ao refletir novamente sobre a matéria, vislumbramos outros aspectos

de natureza jurídica que viabilizam a sua aprovação.

O Hino Nacional, juntamente com a Bandeira, as Armas e o Selo nacionais, são

símbolos da República Federativa do Brasil, conforme estabelece o § 1º do art. 13 da

Constituição Federal.

No  exercício  de  sua  competência  legislativa  para  dispor  sobre  a  forma  e  a
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apresentação dos seus símbolos próprios, a União editou a Lei Federal nº 5.700, de

1º/9/71, que foi recepcionada pela ordem constitucional vigente.

O art. 25 da referida lei, na Seção II, Capítulo III – que dispõe sobre a apresentação

dos  símbolos  nacionais  –,  determina  que  o  Hino  Nacional  será  executado  em

continência  à  Bandeira  Nacional  e  ao  Presidente  da  República,  ao  Congresso

Nacional  e  ao  Supremo Tribunal  Federal,  quando  reunidos;  e  nos  demais  casos

expressamente determinados pelos regulamentos de continência ou cerimônias de

cortesia internacional. É ainda obrigatória a execução do Hino Nacional nas escolas

públicas ou particulares, por ocasião do hasteamento solene da Bandeira Nacional

durante o ano letivo, que ocorre, pelo menos, uma vez por semana, tendo em vista a

obrigatoriedade prevista no parágrafo único do art. 14 da lei federal mencionada.

Por outro lado, a referida lei, no § 3º do mesmo artigo, faculta a execução do Hino

Nacional na abertura de sessões cívicas, nas cerimônias religiosas a que se associe

sentido  patriótico,  no  início  ou  no  encerramento  das  transmissões  diárias  das

emissoras de rádio e televisão, bem como para exprimir regozijo público em ocasiões

festivas.

Vê-se  que  o  projeto  em  tela  não  dispõe  sobre  os  símbolos  nacionais,  sua

caracterização, forma ou modo de apresentação, já regulados na citada lei federal,

mas tão somente prevê uma situação em que, se ocorrer no Estado, o Hino deve ser

executado, não contrariando a norma federal.

Sobre a matéria, assim já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de

Janeiro na Representação por Inconstitucionalidade nº 151/08 (2008.007.00151):

“Representação por Inconstitucionalidade da Lei 4.738/08 do Município do Rio de

Janeiro que torna ‘obrigatória a execução do Hino Nacional antes da realização de

qualquer evento esportivo de caráter oficial realizado em instalações localizadas em

território municipal’. Diploma legal que não trata da definição, forma ou apresentação

de aludido símbolo nacional, mas impõe sua execução nos eventos que menciona.

Inidentificação de conflito de seus preceitos com qualquer da constituição do estado.

Questão pertinente ao âmbito do peculiar interesse do local, sem invadir esfera de

reserva legisferante atribuída a outro ente federativo. Improcedência do pedido.”

Ao  final,  apresentamos  substitutivo  tornando  obrigatória  a  execução  do  hino
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somente nos eventos oficiais realizados no Estado. Não previmos no substitutivo a

atribuição à secretaria de Estado de fiscalizar o cumprimento da lei, tendo em vista o

princípio da separação de poderes,  insculpido no art.  2º  da Carta  Magna,  o qual

consagra a independência e a harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e

Judiciário. De fato, as secretarias de Estado são órgãos diretamente subordinados ao

Governador do Estado e têm como incumbência primeira auxiliá-lo no exercício da

direção superior do Poder Executivo, haja vista o disposto no inciso II do art. 90 da

Constituição  mineira.  Ademais,  atribuir  competência  a  órgão  do  Poder  Executivo

implica contrariar a reserva de iniciativa prevista no art. 66, inciso III, alínea “e”, da

Carta Política mineira, que prevê a iniciativa privativa do Governador do Estado para

deflagrar o processo legislativo de criação, estruturação e extinção de secretaria de

Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta. Ora, as secretarias de

Estado são instituídas por lei como integrantes da estrutura administrativa do Poder

Executivo e têm as respectivas atribuições devidamente especificadas no texto da lei

de sua criação.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 464/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  execução  do  Hino  Nacional  nos  eventos  esportivos  oficiais

realizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a execução do Hino Nacional nos eventos esportivos oficiais

realizados no Estado.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bruno Siqueira – Rosângela Reis – João

Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 621/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 747/2007, “estabelece normas específicas

para  o  licenciamento  de  Estação  Rádio-Base  –  ERB –,  microcélulas  de  telefonia

celular móvel e fixa, e equipamentos”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem a matéria, preliminarmente, a esta

Comissão,  para  receber  parecer  sobre  a  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, na forma do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A matéria constante na proposição em epígrafe já foi tratada no Projeto de Lei nº

1.425/2001.  Posteriormente,  foi  reproduzida  no  Projeto  de  Lei  nº  158/2003.  Em

seguida, foi objeto do Projeto de Lei nº 747/2007. Em todas essas oportunidades, a

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  considerou  a  proposta  viável  na  forma  do

substitutivo  que  apresentou.  Como  não  houve  mudança  legal  superveniente  que

propiciasse  nova  interpretação,  ratificamos  o  posicionamento  manifestado

anteriormente e reproduzimos a fundamentação apresentada:

“O  Projeto  de  Lei  (...)  pretende  estabelecer  que  a  construção,  instalação,

localização e operação de Estação Rádio-Base – ERB – de telecomunicações que

opera na faixa de cem quilohertz a trezentos gigahertz,  com estrutura em torre e

similar, obedecerão às determinações contidas na proposição e dependerão de prévio

licenciamento ambiental junto ao Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam

–, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

Ficam excluídas da exigência as antenas transmissoras associadas às de rádio e

televisão,  os  radiocomunicadores  de  uso exclusivo  das Polícias  Militar  e  Civil,  do

Corpo  de  Bombeiros  Militar,  da  Defesa  Civil,  do  controle  de  tráfego  e  das

ambulâncias, os radares militares e civis com o propósito de defesa ou controle de

tráfego aéreo bem como produtos comercializados como bens de consumo, tais como

fornos de microondas e brinquedos de controle remoto.

Os  demais  dispositivos  do  referido  projeto  (...)  são desdobramentos  da  medida



372
____________________________________________________________________________

preconizada no art. 1º e resultam no minudenciamento de normas técnicas.

Em  síntese,  duas  são  as  providências  previstas  no  projeto:  a  obediência  a

prescrições  técnicas  e  o  licenciamento  ambiental  do  Copam  para  a  construção,

instalação,  localização  e  operação  de  ERB  de  telecomunicações  com  tais

características.

Com relação ao licenciamento ambiental, a Constituição Federal, no art. 225, § 1º,

IV, estabelece que, para assegurar a efetividade do direito de todos ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público ‘exigir, na forma da lei, para

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação

do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade’.

A Constituição do Estado de Minas Gerais também dispõe semelhantemente, no

art. 214, § 1º, IV, acrescentando que tais atividades dependerão de prévia anuência

do órgão estadual de controle e política ambiental.

A legislação de proteção do meio ambiente e controle da poluição insere-se no

âmbito  da  legislação  concorrente  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  da  União,

conforme  determinado  no  art.  24,  VI,  da  Constituição  Federal.  À  União  cabe

estabelecer  as  normas gerais  sobre a matéria;  aos Estados e ao  Distrito  Federal

incumbe suplementá-las, para atender às suas peculiaridades.

A Lei Federal nº 6.938, de 31/8/81, que dispõe sobre a política nacional de meio

ambiente  e  veicula  as  normas  gerais  sobre  o  tema,  prevê,  em  seu  art.  10,  o

licenciamento  de  atividades  e  estabelecimentos  considerados,  efetiva  e

potencialmente, poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação

ambiental. Tal licenciamento, em regra, faz-se em âmbito estadual, atuando o poder

central apenas supletivamente.

Com a Resolução nº 237, de 19/12/97, do Conselho Nacional do Meio Ambiente –

Conama –,  o  licenciamento  ambiental  previsto  na  mencionada  norma  federal  foi

claramente definido no que concerne às competências dos entes federados para a

sua execução, resolvendo as dúvidas existentes no trato da questão e resgatando o

princípio federativo, com a inclusão dos Municípios, para procederem, eles mesmos,

em  determinadas  situações,  ao  licenciamento  ambiental  de  atividades,  obras  e

estabelecimentos.
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A divisão dessa competência entre os Estados, a União e os Municípios se pauta,

em princípio, pela amplitude do impacto ambiental. Se este for em âmbito nacional ou

regional, atua a União. Se a atividade se desenvolve em mais de um Município, atua

o Estado. Se o impacto é apenas local, cabe ao Município promover o licenciamento

bem como nos casos delegados pelo próprio Estado.

Dessa forma, o projeto suscita controvérsia, uma vez que o Estado poderia estar

subtraindo do Município a competência para promover o licenciamento ambiental de

ERB, já que, a nosso ver, o impacto parece ser apenas de âmbito local.

Ressalte-se, todavia, que a Deliberação Normativa (...) do Copam, que estabelece

normas complementares relativas ao licenciamento ambiental previsto na legislação

ordinária e infralegal federal e estadual, determina como condição para os Municípios

exercerem  suas  competências  nessa  questão  a  exigência  de  que  disponham  de

sistema de gestão ambiental.

Quanto aos (...) desdobramentos da medida consignada no art. 1º, cumpre ressaltar

que  eles  contrariam  diversos  dispositivos  da  legislação  em  vigor  assim  como  o

princípio da razoabilidade.

O ponto central da proposição diz respeito à exigência de licenciamento ambiental

para esse tipo de empreendimento. Normas que têm um forte componente técnico

devem ser estabelecidas em atos infralegais. É inadmissível, com base no princípio

da  razoabilidade,  que  a  lei  possa  estabelecer  regras  como  a  adoção  das

recomendações  técnicas  publicadas pela  Comissão Internacional  para  a  Proteção

contra Radiações Não Ionizantes; a observância de uma distância mínima de 30m a

200m da base da torre  da antena em relação à  divisa  de imóveis  ocupados  por

hospital e residência; a exigência de laudo radiométrico, conforme definido no Anexo

da proposição.

Ora, a tecnologia aprimora-se e evolui constantemente, ao passo que a lei pretende

ser perene. Por isso, na sua elaboração, o legislador deve atuar para estabelecer

regras  permanentes,  ou  seja,  princípios  e  normas  para  orientar  a  conduta  da

sociedade e a atuação estatal.

É oportuno registrar  que o licenciamento ambiental  se faz com base em estudo

técnico denominado Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental –
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EIA-RIMA. É no momento em que é realizado esse estudo que são apurados os

danos causados ao meio  ambiente pelo empreendimento e indicadas as medidas

mitigadoras a serem adotadas.

Estabelecer  em  lei,  previamente,  condições  técnicas  para  a  elaboração  desse

estudo não é uma medida tecnicamente viável. Assim sendo, estamos apresentando,

na  conclusão  deste  parecer,  o  Substitutivo  nº  1,  para  aprimorar  a  proposição

apresentada”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 621/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o licenciamento de Estação de Rádio-Base de telecomunicações no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A construção, instalação, localização e operação de Estação Rádio-Base –

ERB – de telecomunicações que opera na faixa de 100kHz (cem quilohertz) a 300gHs

(trezentos  gigahertz)  com  estrutura  em  torre  e  similar  dependerão  de  prévio

licenciamento  do  órgão  ambiental  competente,  sem  prejuízo  de  outras  licenças

exigíveis.

Parágrafo único – Excluem-se da exigência estabelecida neste artigo as antenas

transmissoras de:

I – rádio e televisão;

II – radiocomunicadores de uso exclusivo das Polícias Militar e Civil, do Corpo de

Bombeiros Militar, da Defesa Civil, do controle de tráfego e das ambulâncias;

III – radares militares e civis, com o objetivo de defesa ou controle de tráfego aéreo;

IV  –  produtos  comercializados  como  bens  de  consumo,  tais  como  fornos  de

microondas e brinquedos de controle remoto.

Art.  2º  –  As  normas  e  recomendações  técnicas  para  a  construção,  instalação,

localização e  operação de ERB de telecomunicações  de que trata  esta  lei  serão

estabelecidas pelo órgão estadual de controle e política ambiental.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Rosângela Reis – João

Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 687/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Arlen Santiago, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº  2.980/2009, “institui  o  desconto do Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - aos contribuintes e dá outras

providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria constante do  projeto em tela  já  foi  objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto de Lei nº 2.980/2009. Como não ocorreu alteração

de ordem  constitucional  ou  legal  que propiciasse um novo entendimento  sobre  a

matéria, acolhemos, na íntegra, o parecer exarado pelo relator naquela oportunidade,

conforme se transcreve a seguir: “A proposta em análise pretende instituir desconto

no  Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores  –  IPVA  –  para  os

contribuintes  que  não  tenham  incorrido  em  infração  de  trânsito.  Ao  justificar  a

proposta, o autor enfatiza que o Código de Trânsito Brasileiro impõe pesadas multas

em decorrência das infrações de trânsito, sendo consentâneo admitir o desconto no

valor do imposto como forma de premiar os bons motoristas proprietários de veículos

automotores. O IPVA é um tributo de competência do Estado, instituído segundo o

comando  insculpido  no  art.  155,  III,  da  Constituição Federal.  Nesse  contexto,  foi

editada  a  Lei  nº  14.937,  de  23/12/2003,  que  dispõe  sobre  o  IPVA e  dá  outras

providências.  A norma define  o  contribuinte  do  tributo,  dispõe  sobre  o  campo  de

incidência, o fato gerador, os casos de isenção, as alíquotas, nos exatos limites da

competência  que  foi  atribuída  ao  Estado  e  ao  Distrito  Federal  pela  Carta  da
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República. Insere-se na órbita de competência desta Casa Legislativa a edição de

normas sobre a matéria,  em obediência ao comando insculpido no art.  61,  III,  da

Constituição mineira. Poder-se-ia argumentar a inexistência de estudos ou, mesmo, a

contrapartida  necessária  para  a compensação  da perda de receita  decorrente  da

implementação da proposta, conforme a exigência constante na Lei Complementar nº

101,  de  4/5/2000,  mais  conhecida  como  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  como

acompanhamento de propostas dessa natureza. Ocorre que as medidas cogitadas no

projeto em tela estão longe de constituir perda de receita para os cofres públicos. Ao

reverso, representarão incentivo para a melhoria do trânsito nas rodovias e grandes

cidades mineiras, o que representará economia e proveito para toda a comunidade.

Entendemos, portanto, não haver impedimento que inviabilize a tramitação do projeto

nesta Casa”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 687/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Rosângela Reis – João

Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 721/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  análise,  do  Deputado  Délio  Malheiros,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.141/2008, obriga que os bancos de dados, os

cadastros de  consumidores e os  serviços de proteção ao crédito  comuniquem ao

consumidor, por carta registrada na modalidade de aviso de recebimento - AR - , a

negativação do seu nome.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25  de  março  de  2011,  foi  o  projeto

distribuído  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  nos termos do disposto no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A matéria constante do  projeto em tela  já  foi  objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto de Lei nº 2.141/2008. Como não ocorreu alteração

de ordem  constitucional  ou  legal  que propiciasse um novo entendimento  sobre  a

matéria acolhemos, na íntegra, o parecer exarado pelo relator naquela oportunidade,

conforme se transcreve a seguir: “O projeto em apreço pretende disciplinar a forma

de ser  comunicado ao consumidor  o cadastramento  de  seu nome em bancos  de

dados mantidos pelas entidades que armazenam dados utilizados para verificação da

qualidade do crédito que é disponibilizado ao possível financiador de um produto ou

serviço. Segundo o autor da proposta, a medida cogitada tem o objetivo de garantir

ao consumidor, além do direito à informação escrita sobre a existência de pedido de

negativação de seu nome nesses bancos de dados, a certeza e a segurança de que

tal comunicação se dará a tempo e no modo devido. Alega ainda que tais empresas

remetem  cartas  simples  ao  consumidor,  que,  muitas  vezes,  se  extraviam  ou são

encaminhadas  para  endereços  inexistentes.  A comunicação  da  inclusão  referida,

mediante remessa de correspondência, com aviso de recebimento, por certo evitará

transtornos e constrangimentos aos consumidores, que, muitas vezes, se veem com

o nome negativado, em decorrência da utilização indevida de cópia de documentos,

em processos de empréstimo de dinheiro ou financiamento de bens de consumo por

pessoas inescrupulosas. Essas situações ocorrem diuturnamente e decorrem da falta

de critério dos fornecedores para a conferência dos documentos e da certificação

relativa à identidade da pessoa que pratica fraudes dessa natureza, aproveitando-se,

exatamente, da fragilidade do sistema. Esse quadro tem levado o Poder Judiciário a

decidir  um expressivo  número de  ações de consumidores que buscam excluir  os

nomes desses bancos de dados, bem como reparar a afetação moral, que representa

a perda de crédito. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, constante na Lei

nº  8.078,  de  11/9/90,  dispõe  sobre  a  matéria  em  seu  art.  43,  obrigando  a

comunicação por  escrito  ao consumidor  da abertura de cadastro,  ficha,  registro e

dados pessoais e de consumo. O mencionado dispositivo, entretanto, não disciplina a

forma de remessa dessa comunicação ao consumidor, sendo omisso, também, sob

esse aspecto, o Decreto nº 2.181, de 20/3/97, que dispõe sobre a organização do

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC -, estabelece as normas gerais
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de  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  na  Lei  nº  8.078,  de  11/9/90,

revoga o Decreto nº 861, de 9/7/93, e dá outras providências. Pode-se constatar que

o art. 24 da Constituição da República atribui competência concorrente à União, aos

Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo. Compete à

União, diante dessas circunstâncias, editar as normas gerais sobre a matéria, que se

encontram consubstanciadas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e aos

Estados, de forma residual, suplementar a legislação existente, pormenorizando as

aludidas normas com o propósito de tornar sua aplicação mais efetiva. Esta Casa

Legislativa, por seu turno, detém a prerrogativa de dispor sobre ‘matéria de legislação

concorrente, de que trata o art. 24 da Constituição da República’ (art. 61, XVII, da

Constituição mineira), exatamente conforme ocorre no caso em análise. Não existe,

por outro lado, nenhuma vedação a que se instaure, no caso, o processo legislativo

por iniciativa parlamentar. Entendemos ser oportuna a formulação da Emenda nº 1,

que confere nova redação ao art. 3º do projeto, de modo a uniformizar a legislação

relativa  às  penalidades  aplicadas  àqueles  que  violam  as  normas  protetivas  dos

consumidores.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 721/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.”.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Rosângela Reis – João

Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 843/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Délio Malheiros, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.803/2009, “altera a Lei nº 7.302, de 21 de
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julho de 1978, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado de

Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 31/3/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária  para  receber  parecer.  Vem  o  projeto  agora  a  esta  Comissão  para

receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe  visa  a  alterar  a  Lei  nº  7.302,  de  1978,  que trata  da

poluição sonora no âmbito do Estado, em especial, os limites de decibéis permitidos

em  razão  das  peculiaridades  detectadas  nas  diversas  áreas  urbanas  e  rurais

existentes.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

3.803/2009, que deu origem à proposição em estudo, esta Comissão concluiu pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição.  Como não ocorreram

mudanças  constitucionais  que  propiciassem  uma  nova  interpretação  da  matéria,

ratificamos o entendimento adotado anteriormente e reproduzimos a argumentação

jurídica apresentada na ocasião:

“Conforme determina o art. 23, inciso VI, da Constituição Federal, é competência

material comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger

o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas formas. Já no que se refere

à competência legislativa, o art. 24, inciso VI, do Texto Constitucional determina ser

da competência da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre o tema.

Atente-se, porém, para o fato de que também aos Municípios é dado legislar sobre

poluição e meio ambiente, desde que, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição

Federal,  trate-se de  assunto  de  interesse local,  conforme ocorre  com critérios  de

zoneamento  urbano com impacto  ambiental.  Assim,  verifica-se  que,  em razão da

importância que reveste a temática da proteção do meio ambiente e do combate à

poluição  –  que  inclui  a  poluição  sonora  –,  diversos  entes  federativos  detêm

competência para atuar e legislar sobre o assunto.
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No que tange à esfera estadual, a Lei nº 7.302, de 1978, trata da regulamentação

da poluição sonora. A norma, que conta mais de três décadas de vigência, foi objeto

de várias alterações – por exemplo, a Lei nº 12.627, de 1997 –, o que lhe confere

caráter de atualidade.

No que diz respeito às normas referentes aos atos poluidores presentes na citada

Lei nº 7.302, percebe-se que a norma trata com visível rigor tais atos, estando, ainda,

em consonância com as indicações técnicas firmadas sobre o tema. Diante disso, as

alterações  legislativas  presentes  na  proposição  sob  estudo  mantêm  a  mesma

coerência legislativa, uma vez que estão de acordo com a NBR nº 10.151, de 2000,

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –, instrumento indicativo de

parâmetros de poluição sonora.

Um segundo ponto que merece atenção é o art. 4º do projeto, que altera o art. 5º da

citada Lei nº 7.302, que delega ao Poder Executivo a elaboração de regulamentos

para dispor sobre as penalidades aos infratores das disposições normativas.

Conforme  se  sabe,  desde  a  edição  da  Constituição  Federal  de  1988,  os  atos

emanados  do  Poder  Executivo,  em  regra,  não  detêm  o  poder  inovador  de  criar

normas e obrigações antes inexistentes no ordenamento jurídico, cabendo tal tarefa,

unicamente, ao Legislativo, Poder ao qual foi  atribuída a legitimidade democrática

para  tanto.  Assim,  os  atos  regulamentares  do  Executivo  devem,  sob  pena  de

ilegalidade, ater-se aos limites previamente estabelecidos em lei.

A Lei  nº  7.302,  de  1978,  ao  deixar  de  prever  as  penalidades  aos  infratores,

delegando tal  tarefa  a  regulamentos expedidos por  outro  Poder,  deixa  margem à

ilegalidade  e,  consequentemente,  à  inconstitucionalidade.  Daí  a  necessidade  de

previsão, no próprio texto legal, das penalidades correspondentes”.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade do

Projeto de Lei nº 843/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Rosângela Reis – João

Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 991/2011
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  o  projeto  de  lei  em tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.206/2010, dá nova redação aos art. 1º e 2º da

Lei  nº  14.235,  de  26/4/2002,  que  dispõe  sobre  o  atendimento  a  clientes  em

estabelecimento bancário.

Publicado no “Diário  do Legislativo”  de 8/4/2011,  foi  o  projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria de que trata a proposta em apreço já foi apreciada por esta Comissão em

seu parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.206/2010, agora desarquivado. Acolhemos,

na íntegra, os argumentos então expendidos, a saber: “O projeto em tela pretende

alterar a Lei nº 14.235, de 2002, que disciplina o atendimento aos consumidores por

parte das instituições financeiras do Estado, norma que se tornou conhecida como Lei

dos 15 Minutos. Segundo o autor do projeto, a medida visa a melhorar o atendimento

aos clientes das agências e dos postos de atendimento bancário,  uma vez que o

número  de  funcionários  disponibilizado  para  essa  finalidade  se  tem  mostrado

insuficiente para cobrir a demanda, o que obriga o consumidor a permanecer nas filas

por tempo indeterminado. Fica claro que os mais diversos tribunais do País, conforme

se verifica pela farta jurisprudência, já firmaram entendimento sobre a controvérsia

relativa à edição de leis municipais e estaduais que dispõem sobre o tempo de espera

para atendimento do consumidor por parte das instituições financeiras. Não é demais

citar  a  decisão  proferida  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  Recurso  Especial

618960/MS,  que  teve  como  relator  o  Ministro  Castro  Meira,  da  Segunda  Turma,

interposto  pelo  Banco do Brasil  S.A.  contra  a  instituição do tempo de espera no

Estado do Mato Grosso do Sul. Pode-se verificar a existência de centenas de leis

editadas pelos Legislativos Estaduais e Municipais sobre a matéria, inclusive Minas

Gerais,  Estado onde vigora a norma que o projeto em exame pretende alterar.  A

Constituição da Federal, no art. 24, incisos V e VII, atribui à União, aos Estados e ao
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Distrito  Federal  competência  para  legislar  concorrentemente  sobre  produção  e

consumo e  sobre  responsabilidade por  dano  ao consumidor.  No art.  30,  inciso  I,

delega aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local,

tal  como ocorre com a segurança bancária e o atendimento ao público por  parte

desses estabelecimentos. No caso em análise, não existe lei federal sobre a matéria,

aplicando-se à espécie o disposto no § 3º do art. 24 da Carta Federal, segundo o

qual, nesse caso, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender

a  suas  peculiaridades.  Por  outro  lado,  inexiste  vício  relativo  à  instauração  do

processo legislativo por iniciativa parlamentar, já que a matéria não se insere entre

aquelas  previstas  no  art.  66  da  Constituição  mineira,  de  competência  legislativa

privativa da Mesa da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Governador do Estado

ou do Tribunal de Justiça. Por fim, entendemos ser pertinente a apresentação, ao final

deste parecer, do Substitutivo nº 1 ao projeto, para adequá-lo à técnica legislativa e

excluir qualquer alusão ao número de funcionários destacados para atendimento nos

caixas,  retirando da norma qualquer  referência  nesse sentido,  a qual  poderia  ser

interpretada  como matéria  alusiva  ao  direito  do  trabalho,  campo  de  competência

legislativa privativa da União”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 991/2011 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera os arts. 1º e 2º da Lei nº 14.235, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre o

atendimento a clientes em estabelecimento bancário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 1º e o art. 2º da Lei nº 14.235, de 26 de abril de 2002,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º - Fica o estabelecimento bancário obrigado a atender o cliente no prazo

máximo de quinze minutos contados do momento  em que ele entrar  na fila  para

atendimento, estendendo-se esse prazo a vinte minutos nos dias que antecederem

ou sucederem feriados. (...)

Art.  2º  -  A  agência  ou  o  posto  de  atendimento  do  estabelecimento  bancário
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fornecerão ao cliente senha de atendimento, na qual constem:

I - o nome e o número da instituição;

II - o número da ordem de chegada;

III - a data e a hora de sua entrada no estabelecimento;

IV - a hora de seu atendimento;

V - a rubrica do funcionário que efetuou o atendimento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.039/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Gustavo Valadares, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.407/2010,  “obriga  as  operadoras  de

acesso às redes digitais de banda larga a garantir ao assinante, em qualquer horário,

no mínimo 50% da capacidade máxima contratada”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,

nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta  em  apreço objetiva  corrigir  uma distorção  existente  no  mercado  de

consumo, na medida em que estabelece parâmetros para o fornecimento de acesso

às redes digitais de banda larga, garantindo ao consumidor uma qualidade de sinal de

internet correspondente a um mínimo de 50% da capacidade máxima contratada.

Segundo consta na justificação do projeto, uma das principais queixas nos Procons

diz respeito à oferta dos serviços de internet em índices abaixo daqueles contratados.

A  proposta  visa  a  garantir  a  qualidade  e  a  essencialidade  do  serviço,  como

instrumento para a promoção da cidadania e para o desenvolvimento econômico e

social no contexto da nova sociedade da informação.



384
____________________________________________________________________________

A implementação das medidas de que cogita a proposição em tela poderia eliminar

os problemas de velocidade apresentados pelas redes de internet quando do acesso

pelos consumidores. Ocorre que a matéria não se encontra na órbita de competência

desta Casa Legislativa, conforme veremos mais adiante.

Os serviços de telecomunicações, entre os quais se incluem aqueles relativos à

transmissão de sinal de internet, são da titularidade da União, que os explora por

meio de terceiros, mediante autorização, concessão ou permissão, nos termos do que

dispõe o art. 21, inciso XI, da Constituição da República.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  em  reiteradas  oportunidades,  tem  ratificado  o

entendimento de que o poder concedente é que tem a prerrogativa de estabelecer as

regras para a prestação do serviço. Sobre o assunto, aduziu a Ministra Cármem Lúcia

em seu voto, quando do julgamento da ADI nº 3.533-9:

“Reitero que a competência para atuar quanto aos direitos do usuário decorrentes

ou havidos em virtude da prestação dos serviços públicos devem ser cuidados pelo

ente  titular  de  cada  um  deles  no  que  concerne  à  matéria  objeto  do  contrato  de

concessão, em cujas cláusulas são definidas as obrigações das partes. De se notar

que a  fiscalização do cumprimento  do  contrato,  aí  incluída  aquela  para o  fim  de

garantir direitos constitucionais, como os dos usuários-consumidores do serviço, não

é faculdade, mas dever do ente administrativo competente”.

Nesse  contexto,  foi  editada  a  Lei  nº  9.472,  de  16/7/97,  que  dispõe  sobre  a

organização dos serviços de telecomunicações, a criação e o funcionamento de um

órgão  regulador  e  outros  aspectos  institucionais,  nos  termos  da  Emenda

Constitucional nº 8, de 1995.

A  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  –  Anatel  –,  autarquia  vinculada  ao

Ministério das Comunicações, foi criada pela referida norma para atuar como órgão

regulador  das  telecomunicações  no  País  e  é  responsável  pela  expedição  dos

regulamentos relativos à prestação dos serviços de que trata a proposta em análise.

Estas são as razões que inviabilizam a tramitação do projeto, em que pese ao alto

alcance das medidas nele propostas.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e
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ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.039/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.106/2011

Comissão de Constituição e Justiça

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.202/2009,  “concede  incentivo  fiscal  a

contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre  Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS -, até o ano-calendário de 2.015, pelo patrocínio ou doação a

projetos desportivos e paradesportivos, e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria constante do  projeto em tela  já  foi  objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto de Lei nº 3.202/2009. Como não ocorreu alteração

de ordem  constitucional  ou  legal  que propiciasse um novo entendimento  sobre  a

matéria acolhemos, na íntegra, o parecer exarado pelo relator naquela oportunidade,

conforme se transcreve a seguir: “O projeto em tela pretende implementar política de

incentivo fiscal com base no ICMS para o desenvolvimento de projetos desportivos e

paradesportivos.  Nos  termos  da  proposição,  até  2015  os  contribuintes  poderão

deduzir do ICMS a ser recolhido ou aproveitar como créditos para compensação os

valores despendidos a título de patrocínio ou doação no apoio a projetos desportivos

e  paradesportivos  previamente  aprovados  pela  administração  pública.  Cumpre

ressaltar que tramita nesta Casa projeto de lei muito semelhante à proposição em

análise. Trata-se do Projeto de Lei nº 1.046, de 2007, que dispõe sobre incentivos e

benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo no Estado e dá outras

providências. Segundo este, até 2015 poderão ser deduzidos dos tributos estaduais
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devidos pelo contribuinte os valores despendidos a título de patrocínio ou doação no

apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo

órgão  gestor  do  programa.  O referido  projeto  até  mesmo já  recebeu  parecer  da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  apontou  alguns  vícios  de  ordem

constitucional, os quais verificamos também ocorrer no projeto em tela. Tais vícios

foram sanados com a apresentação do Substitutivo nº 1. Passamos, então, à análise

do projeto. A Constituição Federal,  ao dispor sobre a matéria,  atribui ao Estado o

dever  de  fomentar  as  práticas  desportivas  formais  e  não  formais,  observados  a

autonomia  das  entidades  desportivas;  a  destinação  de  recursos  públicos  para  a

promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, do desporto de

alto  rendimento;  o  tratamento  diferenciado  para  o  desporto  profissional  e  o  não

profissional;  a  proteção  e  o  incentivo  às  manifestações  desportivas  de  criação

nacional, conforme se evidencia da disposição constante no art. 217 daquele diploma

constitucional. A Carta mineira, por seu turno, ao dispor sobre o desporto e o lazer,

em seu art. 218, assegura que o Estado garantirá, por intermédio da rede oficial de

ensino  e  em  colaboração com entidades  desportivas,  a  promoção,  o  estímulo,  a

orientação e o apoio à prática e à difusão da educação física e do desporto formal e

não  formal.  Nesse  contexto,  esta  Casa  editou  a  Lei  nº  15.457,  em  12/1/2005,

instituindo a política estadual do desporto,  com o objetivo de promover,  estimular,

orientar e apoiar as práticas desportivas formais e informais, conforme preconiza o

art. 1º da referida norma jurídica. Foi também aprovada nesta Assembleia Legislativa

a Lei nº 16.318, de 11/8/2006, que contém matéria de mesma natureza do projeto em

análise, na medida em que dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento

de crédito tributário relativo ao ICMS inscrito em dívida ativa até 31/10/2007, com o

objetivo de estimular a realização de projetos desportivos no Estado, nas condições

especificadas.  Em  que  pese  a  brilhante  iniciativa  do  autor  do  projeto,  algumas

questões  impedem  que  a  proposição  venha  a  tramitar  nesta  Casa,  nos  moldes

propostos. Deve ser considerado, em primeiro lugar, que a Constituição da República

dispensou tratamento diferenciado ao ICMS no que tange à concessão de benefícios

fiscais. O art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República estabelece que cabe a

lei  complementar  regular  a  forma  como,  mediante  deliberação  dos  Estados  e  do
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Distrito Federal, benefícios fiscais relacionados ao ICMS serão concedidos. Na falta

da lei complementar referida, segundo o comando contido no art. 34, § 8º, do Ato das

Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Carta  Federal,  prevalece  a  norma

constante na Lei Complementar nº 24, de 1975, que estabelece que todo benefício

fiscal referente ao ICMS depende, sempre, de prévia aprovação em convênio a ser

celebrado pelos  Estados  e  pelo  Distrito  Federal,  o  que  praticamente  inviabiliza  a

adoção  das  medidas  cogitadas  no  projeto  em  análise.  Por  outro  lado,  a  Lei

Complementar nº 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, determina que

a  proposta  de  concessão  ou  ampliação  de  incentivo  ou  benefício  de  natureza

tributária da qual decorra renúncia de receita esteja acompanhada da estimativa do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos

dois  exercícios  seguintes.  Além  disso,  o  proponente  deverá  demonstrar  que  a

renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de  receita  da  Lei  Orçamentária  ou  que a

proposta está acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de

receita,  proveniente  da  elevação  de  alíquotas,  ampliação  da  base  de  cálculo,

majoração ou criação de tributo ou contribuição. Tendo em vista que o projeto em

análise  veicula  matéria  que  implica  renúncia  de  receita  e  estando  ele

desacompanhado  das  medidas  previstas  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,

entendemos  ser  pertinente  a  apresentação  do  Substitutivo  nº  1,  para  corrigir  as

distorções  verificadas.  O  substitutivo  promove  alterações  na  mencionada  Lei  nº

16.318,  de  modo  a  incorporar  a  ela  disposições  do  projeto  em  análise  que

apresentam alguma inovação e não constituem afronta a princípios constitucionais e

legais. Isso porque a referida lei também versa sobre desconto para pagamento de

créditos relativos ao ICMS como estímulo à realização de projetos desportivos no

Estado, restringindo o incentivo apenas aos créditos tributários inscritos em dívida

ativa.  Ressaltamos  que a  receita  proveniente  da  dívida  ativa  é  classificada como

Outras Receitas Correntes, e não como Receita Tributária, de modo que a concessão

do  benefício  fiscal  com  base  nela  não  depara  com  os  óbices  de  natureza

constitucional  e  legal  anteriormente  mencionados.  Ademais,  vale  lembrar  que  a

instituição  de  mecanismos  dessa  natureza  tem  como  resultado  imediato  a

recuperação de valores que sequer constam no orçamento do Estado como receita
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tributária. Faz-se necessário tecer algumas considerações sobre os motivos, a par

dos  já  apontados,  que impedem a inclusão de  alguns  dispositivos  do  projeto  em

análise  no  texto  da  Lei  nº  16.318.  Primeiramente,  cumpre  destacar  que  as

disposições constantes no art.  4º  e seus §§ 1º  e 2º promovem um detalhamento

excessivo  da  ação executiva,  não se  coadunando  com  o  caráter  de  abstração e

generalidade da lei. Assim, as disposições que cuidam da aprovação de projetos pelo

órgão técnico competente do Executivo devem ser veiculadas em sede regulamentar,

e não em lei, de modo que não acarretem o engessamento das atividades do Poder

Executivo. Quanto aos §§ 2º e 3º do citado artigo, optamos por alterar o art. 8º da Lei

nº 16.318, de forma que as situações previstas no projeto estejam abarcadas na nova

redação. No que se refere ao disposto no art. 6º da proposição, entendemos que

todas as hipóteses trazidas em seu texto configuram utilização do benefício previsto

na lei mediante fraude ou dolo, pelo que já estão abrangidas pelo art. 10 da Lei nº

16.318. Por último, no que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,

não há nada que impeça a tramitação da proposta nesta Casa, já que inexiste norma

instituidora de iniciativa legislativa privativa  nesse sentido.  A matéria se insere no

domínio da competência legislativa estadual, conforme estabelece o inciso I do art. 24

da Constituição da República, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.106/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 16.318, de 11 de agosto de 2006, que dispõe sobre a concessão de

desconto para pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo

de estimular a realização de projetos desportivos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.318, de 11 de agosto de 2006, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo  único  -  Aplicam-se  as  disposições  contidas  nesta  lei  aos  projetos
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paradesportivos.”.

Art.  2º  -  O  art.  3º  da  Lei  nº  16.318,  de  2006,  fica  acrescido  do  seguinte  §  2º,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 3° - (...)

§ 2º - Serão incentivados, preferencialmente, projetos na área do desporto social.”.

Art. 3º - Os arts. 8º e 9º da Lei nº 16.318, de 2006, passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 8º - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a projetos em que

seja beneficiário  o  próprio sujeito  passivo  incentivador  ou seus sócios  bem como

pessoas jurídicas a ele vinculadas.

Parágrafo único - A vedação estabelecida no ‘caput’ estende-se aos ascendentes,

aos descendentes até terceiro grau, aos colaterais até terceiro grau e ao cônjuge ou

companheiro do sujeito passivo ou de seus sócios.

Art. 9º - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei, constará menção

ao apoio institucional do Estado por meio da citação do número da lei e do uso do

ícone representativo  da  bandeira de Minas  Gerais,  além de mensagem alusiva  à

educação fiscal, nos termos de regulamento.”.

Art. 4º - Fica acrescido à Lei nº 16.318, de 2006, o seguinte art. 13-A:

“Art. 13-A - Os recursos captados em decorrência do incentivo previsto nesta lei

serão  divulgados  mensalmente,  na  internet,  com  o  respectivo  demonstrativo  de

origem e destino, nos termos de regulamento.”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.120/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  análise,  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.031/2009, acrescenta parágrafo ao artigo 3º

da Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de
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Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/4/2.011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria constante do  projeto em tela  já  foi  objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto de Lei nº 3.031/2009. Como não ocorreu alteração

de ordem  constitucional  ou  legal  que propiciasse um novo entendimento  sobre  a

matéria acolhemos, na íntegra, o parecer exarado pelo relator naquela oportunidade,

conforme  se  transcreve  a  seguir:  “O  projeto  de  lei  em  tela  pretende  alterar  a

legislação que trata do Imposto sobre a Propriedade de Veículos automotores - IPVA

-,  com  o  objetivo  de  facilitar  aos  portadores  de  deficiência  física  ou  motora  que

almejam a isenção do referido tributo a realização dos exames médicos necessários,

que,  atualmente,  são  disponibilizados  pela  Comissão  de  Exames  Especiais  para

Portadores de Deficiência Física do Departamento Estadual de Trânsito – Detran-MG.

Segundo o autor da proposta, a inexistência da mencionada Comissão no interior do

Estado obriga os interessados a dirigirem-se à Capital para a realização dos exames,

o  que,  muitas  vezes,  constitui  um  enorme  transtorno,  levando-se  em  conta,

especialmente,  sua  condição  física.  A medida  ora  proposta  faculta  a  aferição  da

capacidade  física  do  interessado  pela  Comissão  ou  por  médico  credenciado  no

Sistema Único de Saúde - SUS -, que pode ser encontrado em todas as cidades do

Estado. Pode-se constatar  que a Constituição da República,  em diversos de seus

dispositivos, procura assegurar ao portador de deficiência física, sensorial ou mental,

melhores condições para acesso à educação, saúde, aos bens, serviços e, inclusive,

aos  cargos  públicos.  Com  o  propósito  de  tornar  realidade  as  garantias

constitucionalmente consagradas, foi editada, no âmbito federal, a Lei nº 7.853, de

24/10/89, que contém inúmeros comandos dirigidos ao poder público, com o objetivo

de serem implementadas políticas que possam assegurar às pessoas portadoras de

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos. Torna-se oportuno lembrar que

esta  Casa  Legislativa  tem  editado  diversas  normas  que  proporcionam  a  essas
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pessoas mais inclusão social  - entre elas, as que contemplam os deficientes com

benefícios de natureza tributária e a facilitação de acesso aos bens e serviços. A

necessidade  de  o  portador  de  necessidades  especiais  que  reside  no  interior  do

Estado submeter-se a exames clínicos na Capital mineira para conquistar a isenção

do  imposto  mostra-se  realmente  desarrazoada,  uma  vez  que  impõe  um  esforço

desnecessário  ao  detentor  do  direito,  sendo  pertinente  a  alteração  da  norma,

conforme pretendido. Verifica-se que a matéria se encontra na órbita da competência

concorrente da União, do Estado e do Distrito Federal, a que compete legislar sobre a

proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência (art. 24, XIV). Por

outro lado, trata-se de um imposto cuja instituição é competência do Estado (art. 155,

III,  da  Constituição Federal),  estando  disciplinado  por  meio  da  Lei  nº  14.937,  de

23/12/2003,  que  ora  se  pretende  alterar.  Não  existe,  por  outro  lado,  nenhum

impeditivo a que se instaure, no caso, processo legislativo por iniciativa parlamentar,

razão que nos leva a opinar favoravelmente à tramitação da proposta em análise”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.120/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Rômulo Viegas – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.178/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.712/2011, “dispõe sobre a proibição do uso

de  agrotóxicos  que  contenham  os  princípios  ativos  que  especifica  e  dá  outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária. Compete a esta Comissão manifestar-se, preliminarmente, quanto a

seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o
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art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno

Fundamentação

A proposição  tem  por  objetivo  proibir,  no  Estado,  o  uso  de  agrotóxicos  que

apresentem, em sua composição, os princípios ativos que menciona. Dispõe que o

Poder Executivo adotará as medidas necessárias para recolher os produtos e para

dar destinação final a seu conteúdo e embalagem. Além disso, veda a aquisição ou

utilização, pelos órgãos da administração direta e indireta do Estado, dos agrotóxicos

com os componentes mencionados.

Estabelece, ainda, que o Poder Executivo adotará medidas com vistas a promover

e  estimular  a  produção  de  alimentos  orgânicos  e  procederá  à  divulgação,  entre

outros, dos efeitos nocivos do contato e manuseio inadequados de agrotóxicos, da

existência  de  tecnologias,  materiais  e  produtos  que  não  agridem  a  saúde  e  de

orientações sobre como proceder com relação aos estoques existentes.

O  projeto  também  cuida  da  instituição  da  Semana  de  Proteção  contra  os

Agrotóxicos, que ocorrerá na semana que compreender o dia 13 de maio. Além das

medidas citadas, a proposição autoriza o Poder Executivo a criar, por intermédio do

Sistema Único de Saúde, os programas que descreve.

Dispõe,  ainda,  que  os  casos  de  doenças  e  óbitos  decorrentes  da  exposição  a

agrotóxicos deverão ser notificados à Secretaria de Estado de Saúde. Determina que

a inobservância do disposto na lei sujeita o infrator às penalidades estabelecidas na

Lei  nº  13.317,  de  24/9/99.  Por  fim,  estabelece  que  as  despesas  decorrentes  da

aplicação da lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas

se necessário.

Passamos à análise da proposição.

Em primeiro lugar, é oportuno ressaltar que a Constituição da República, em seu

art. 23, VI, estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito

Federal  e  dos  Municípios  proteger  o  meio  ambiente  e  combater  a  poluição  em

qualquer das suas formas. Por sua vez,  o art.  24, em seus incisos VI,  VIII  e XII,

dispõe que é competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos  Municípios  legislar  sobre  proteção  ambiental,  responsabilidade  por  danos  ao

meio ambiente e sobre a proteção e defesa da saúde.
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Além  disso,  o  art.  225,  §  1º,  V,  determina  que  incumbe  ao  poder  público,  na

preservação do meio ambiente, controlar a produção, a comercialização e o emprego

de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de

vida e o meio ambiente.

No âmbito da legislação concorrente, a União editou a Lei Federal nº 7.802, de

11/7/89, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem,

a  rotulagem,  o  transporte,  o  armazenamento,  a  comercialização,  a  propaganda

comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final  dos resíduos e

embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de

agrotóxicos, seus componentes e afins e dá outras providências. O Decreto nº 4.074,

de 4/1/2002, promoveu a regulamentação da lei.

O  art.  4º  da  citada lei  determina que as  pessoas  físicas  e  jurídicas  que sejam

prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou

que os produzam, importem, exportem ou comercializem ficam obrigadas a promover

os seus registros nos órgãos competentes, do Estado ou do Município, atendidas as

diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis  que atuam nas áreas da

saúde, do meio ambiente e da agricultura.

O  art.  10  dispõe  que compete  aos  Estados,  nos  termos  dos  arts.  23  e  24  da

Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o

armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o

uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno.

Dessa forma, o Estado editou a Lei nº 10.545, de 13/12/91, que, nos termos de seu

art.  1º,  cuida  da  produção,  da inspeção,  do armazenamento e da  fiscalização do

transporte,  do comércio  e do uso de agrotóxico,  seus componentes e  afins,  bem

como de seus resíduos e embalagens.

Em seu art. 4º, fica estabelecido que os agrotóxicos, bem como seus componentes

e afins, só poderão ser produzidos, transportados, armazenados, comercializados e

utilizados no Estado se registrados no órgão federal competente e cadastrados nos

órgãos estaduais próprios. O art. 7º da norma citada dispõe sobre a legitimidade para

requerer o cancelamento ou a impugnação do registro no cadastro de agrotóxico,

seus componentes e afins, arguindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde humana e
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animal.

Nos termos do § 1º,  “o pedido de cancelamento ou impugnação do registro no

cadastro  de  agrotóxico,  seus  componentes  e  afins,  deve  ser  acompanhado  de

informações  toxicológicas  de  contaminação  ambiental  e  comportamento  genético,

bem como sobre os efeitos no mecanismo hormonal, e são de responsabilidade do

estabelecimento  registrante  ou  da  entidade  impugnante,  devendo  proceder  de

laboratório  capacitado”.  Ademais,  conforme o § 2º,  o  pedido  de  cancelamento  ou

impugnação a que se refere o § 1º será formalizado através de petição dirigida à

secretaria  de  Estado competente,  acompanhado de laudo técnico  firmado por,  no

mínimo, dois profissionais habilitados na área de biociências.

Decidida a impugnação ou o cancelamento do registro, o produto não mais poderá

ser comercializado no território do Estado, e o registrante terá o prazo de 30 dias para

efetuar sua retirada dos estabelecimentos comerciais (§ 4º).

Sobre o registro no órgão federal a que se refere o art. 4º, cumpre trazer à baila a

Lei Federal nº 9.782, de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e

cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Em seu art. 2º, III, a referida

lei estabelece que à União, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,

compete  normatizar,  controlar  e  fiscalizar  produtos,  substâncias  e  serviços  de

interesse para a saúde. Determina, ainda, no seu art. 7º, a competência da Anvisa

para proceder  à implementação e à execução do disposto no mencionado inciso.

Mais especificamente, cabe à Anvisa, respeitada a legislação em vigor, “regulamentar,

controlar  e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública”,

considerando-se  como  bens  e  produtos  submetidos  ao  controle  e  fiscalização

sanitária,  pela  Agência,  os  “alimentos,  inclusive  bebidas,  águas  envasadas,  seus

insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos,

resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários” (art. 8º, § 1º, II).

No exercício dessa competência, e em vista do disposto no art. 2º, VI, do decreto

que regulamenta a Lei Federal nº 7.802, de 1989, que trata da reavaliação de registro

de agrotóxicos,  seus componentes  e  afins  no  caso do surgimento  de  indícios  da

ocorrência de riscos que desaconselhem o uso de produtos registrados, a Anvisa vem

procedendo à reavaliação dos componentes constantes do projeto em exame.
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A reavaliação já foi concluída em relação a alguns ingredientes ativos. Vejamos.

Por meio da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC – nº 34, de 10/6/2009, a

Anvisa  determinou que os  agroquímicos  à  base de  cihexatina  serão  retirados  do

mercado brasileiro até novembro de 2011. A norma da Agência determina também a

proibição imediata da importação e do registro de novos agrotóxicos à base dessa

substância. Durante o período em que ainda for permitida, a substância só poderá ser

utilizada para a cultura de citros, no Estado de São Paulo, com a redução do limite

máximo de resíduos – LMR.

A  RDC  nº  28,  de  9/8/2010,  proíbe  o  uso,  em  todo  o  País,  da  substância

Endossulfam. Pela programação da Anvisa,  essa substância não poderá mais ser

importada a partir de 31/7/2011. Um ano depois, sua produção em território nacional

será proibida. A retirada será gradual, com prazo final de comercialização até 2013.

A RDC nº 36, de 18/8/2010, apresentou novas restrições ao uso de fosmete. O

ingrediente foi reclassificado como extremamente tóxico, o que gerou a diminuição da

ingestão diária aceitável e a aplicação do agrotóxico apenas por meio de trator. Além

disso,  os  agrotóxicos  à  base  de  fosmete  só  poderão  ser  comercializados  em

embalagens hidrossolúveis dispostas em sacos metalizados e nenhuma nova cultura

poderá ser autorizada para o uso do referido agrotóxico.

A RDC nº 37, de 18/8/2010, proibiu o uso de triclorfom e determinou a retirada

imediata do produto do mercado nacional.

A RDC nº 1, de 14/1/2011, determinou a retirada programada do ingrediente ativo

metamidofós  do  mercado  brasileiro.  De  acordo  com  o  cronograma  de  retirada

programada  do  produto  do  mercado brasileiro,  as  empresas  só  poderão  produzir

agrotóxicos com o referido ingrediente ativo com base nos quantitativos históricos de

comercialização de anos anteriores de cada empresa e com base nos estoques já

existentes  no  País  de  matérias-primas,  produtos  técnicos  e  formulados.  A

comercialização desses produtos só será permitida até 31/12/2011 e a sua utilização,

até 30/6/2012.

Como  se  observa,  a  regulamentação  sobre  o  tema  é  abundante  e  exige  o

cumprimento de certos procedimentos administrativos previstos em lei. A proibição do

uso  de  agrotóxicos  e,  consequentemente,  de  sua  comercialização,  deve  ser
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precedida de análises técnicas e estudos criteriosos, o que não se mostra possível

diante do instrumento normativo que ora se pretende utilizar.

Assim, o projeto em estudo, ao pretender proibir a utilização dos princípios ativos

que menciona, inverte as fases do processo, disciplinando, por meio de lei, matéria

objeto de ato administrativo, de ato concreto. Trata-se de matéria de competência dos

órgãos estaduais e federais de agricultura, meio ambiente e saúde, pertencentes à

estrutura do Poder Executivo.

Ademais,  não  se  afigura  razoável  estabelecer  critérios  específicos  para  Minas

Gerais, conforme pretendido, uma vez que a medida dificultaria as relações entre os

Estados da Federação bem como o comércio interestadual.

Superada a discussão sobre a proibição do uso de determinados agrotóxicos no

Estado,  cumpre-nos  agora  proceder  à  análise  dos  dispositivos  que  cuidam  do

estímulo à produção de alimentos orgânicos pelo Poder Executivo e da divulgação

das informações que menciona.

Embora  a  proposição  não  mencione  explicitamente  o  termo  “programa”  ou

“campanha”, o que se pretende é a implantação de um programa de governo que

estimule a produção de alimentos orgânicos. Quando se fala de programa, está-se

diante  de  ação  concreta  do  governo  voltada  para  determinada  finalidade.  A

elaboração  e  a  execução  de  plano  ou  programa  administrativo  são  atividades

inseridas no rol de atribuições do Executivo, detentor da competência constitucional

para realizar tais ações de governo.

Por isso, a apresentação de projetos de lei que tratam de temas dessa natureza

constitui iniciativa inadequada, porque inócua, uma vez que visa a obrigar o Poder

Executivo  a  implementar  uma  ação  já  prevista  entre  suas  competências

constitucionais. O mesmo ocorre com o art. 6º da proposição, que pretende autorizar

o  Executivo  a  criar  programas  para  desenvolver  ações  de  vigilância  de  saúde e

assistência.

No que toca à notificação à Secretaria de Estado de Saúde dos casos de doenças e

óbitos decorrentes da exposição a agrotóxicos, ressaltamos que o Sistema Único de

Saúde – SUS – utiliza o Sistema de Doenças de Notificação Compulsória – SNDC –,

que torna obrigatória a notificação de algumas doenças, para o rápido controle de
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agravos que requerem pronta intervenção. Entre os critérios de seleção das doenças

que devem ser obrigatoriamente notificadas, estão a magnitude da enfermidade, o

potencial  de  causar  surtos  e  epidemias,  a  transcendência,  a  vulnerabilidade,  a

disponibilidade  de  medidas  de  controle  e  o  compromisso  internacional  com

programas de erradicação.  Alterações no perfil  epidemiológico,  implementação  de

outras técnicas para monitoramento de doenças, conhecimento de novas doenças ou

reemergência  de  outras  ensejam  revisões  periódicas  da  Lista  de  Doenças  de

Notificação Compulsória – LDNC – nos três níveis de governo, com o objetivo de

mantê-la atualizada.

Além disso, os dados relativos à ocorrência desse tipo de agravo podem ser obtidos

nos  sistemas  de  informações  de  que  dispõe  o  SUS  referentes  ao  atendimento

hospitalar  e ambulatorial,  à realização de exames complementares, ao registro de

óbitos e à visita domiciliar por agentes comunitários de saúde e outros profissionais. A

maior  parte desses sistemas está disponível  em meio eletrônico e todos eles são

alimentados com os dados do prontuário médico do paciente.

Diante do exposto, o projeto solicitado tem objetivos que já estão atendidos pela

organização dos serviços de saúde do País.

No que tange ao disposto no art. 5º da proposição, que visa instituir a Semana de

Proteção  contra  os  Agrotóxicos,  entendemos  que  não  encontra  óbice  de  ordem

constitucional. A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e

os  Municípios,  todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,

desfrutando de competência legislativa própria.

À União compete legislar privativamente sobre as matérias em que predomina o

interesse  nacional,  relacionadas  no  art.  22  da  Constituição  da  República;  e  aos

Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua seu art. 30, I.  A

competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art. 25 da referida Carta,

que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou

do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados
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componentes  do  sistema  federativo.  Ademais,  o  art.  66  da  Carta  mineira,  ao

enumerar as matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares

dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,

não faz menção àquela ora examinada. Infere-se, portanto, que a qualquer membro

deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo relativamente à

matéria.

Salientamos apenas que, tendo em vista o conteúdo do parágrafo único do art. 5º,

que trata das ações a serem promovidas na referida semana, optamos por mudar sua

denominação, haja vista que ela objetiva promover ações educativas voltadas para a

utilização de agrotóxicos, e não combater o seu uso. Dessa forma, apresentamos o

substitutivo ao final redigido, instituindo a Semana de Conscientização sobre o Uso

de Agrotóxicos.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.178/2011 na forma do Substitutivo nº 1, seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana de Conscientização sobre o Uso de Agrotóxicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Semana de Conscientização sobre o Uso de Agrotóxicos,

que ocorrerá anualmente na semana que compreender o dia 13 de maio.

Parágrafo único – Durante  a semana a que se refere  o  “caput”  deste  artigo,  o

Estado promoverá ações educativas com informações sobre os riscos para a saúde e

o meio ambiente, os produtos menos tóxicos e a destinação de embalagens.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Bruno Siqueira – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.186/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.166/2010, “dispõe sobre afixação de placas

em estabelecimentos que especifica e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 16/4/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art.; 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria constante do  projeto em tela  já  foi  objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do projeto de Lei nº 4.166/2010. Como não ocorreu alteração

de ordem  constitucional  ou  legal  que propiciasse um novo entendimento  sobre  a

matéria, acolhemos, na íntegra, o parecer exarado pelo relator naquela oportunidade,

conforme transcrevemos a seguir:

“A proposição em epígrafe tem como objetivo atribuir aos proprietários de farmácias

e drogarias estabelecidas no Estado a responsabilidade de afixar, em local visível ao

público, placa contendo informações sobre o farmacêutico responsável. Segundo o

autor do projeto, a multiplicação do número de farmácias no Estado e no País está a

exigir das autoridades mais rigor na fiscalização desse tipo de estabelecimento, como

forma de proteger a sociedade de práticas comerciais  nocivas aos consumidores.

Entendemos, entretanto, que a matéria já se encontra disciplinada em norma federal,

conforme veremos mais adiante.

A instituição do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS – e a criação da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – decorrem da edição da Lei nº

9.782, de 1999, segundo a qual compete à União, no âmbito do SNVS, normatizar,

controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde da

população. A Anvisa, por força da referida norma, detém, entre suas atribuições, a

prerrogativa de estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as

diretrizes e as ações de vigilância sanitária, em benefício da saúde da população. No

exercício de sua competência, a Anvisa editou a Resolução da Diretoria Coletiva –

RDC – nº 44, de 17/8/2009, que dispõe sobre boas práticas farmacêuticas para o

controle  sanitário  do  funcionamento,  da  dispensação  e  da  comercialização  de

produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá
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outras  providências.  O art.  2º  relaciona os documentos que tais estabelecimentos

deverão  possuir  e  obriga  a  manutenção,  em  local  visível  ao  público,  de  cartaz

informativo contendo a razão social, o número de inscrição no Cadastro Nacional de

Pessoa  Jurídica,  a  autorização  para  funcionamento,  o  nome  do  farmacêutico

responsável e seu horário de trabalho, o telefone do Conselho Regional de Farmácia

e dos órgãos estadual e municipal de vigilância sanitária, entre outros.

Em  que  pese  à  competência  concorrente  da  União,  do  Distrito  Federal  e  dos

Estados para legislarem sobre proteção do consumidor e vigilância sanitária, a edição

de  norma  estadual  sobre  a  matéria  poderia  causar  conflito  de  interpretação,  em

prejuízo para a população. Pode-se constatar que o Estado brasileiro acolheu a ideia

da instituição de uma agência reguladora à qual conferiu poder para disciplinar as

questões  relativas  a  vigilância  sanitária,  tal  como ocorreu  com  os  segmentos  da

saúde e  dos serviços públicos,  com o  fornecimento de  energia  elétrica,  telefonia,

entre outros.

Vejamos,  sobre  a  matéria,  as  observações  do  professor  Nelson  Figueiredo:  ‘É

enfim, de fácil entendimento, que as Agências Reguladoras recebem delegação do

ente  criador  (União,  Estado  ou  Município)  para  executar  ou  fiscalizar  a

implementação das políticas públicas legalmente definidas para determinado setor de

interesse coletivo; para a prestação de serviços públicos; ou para a fiscalização e

controle  dos  serviços  públicos  delegados  a  particulares  mediante  concessão,

permissão ou autorização (CF, art. 175, art. 21, incs. XI e XII). De consequência, a lei

que institui  a agência declara o teor dessa delegação em caráter genérico, amplo,

fixando parâmetros gerais e definidores dos objetivos dorsais que vão orientar sua

atuação, em obediência à complexidade técnica predominante em alguns serviços ou

mesmo visando a permitir que a agência, atendendo aos desdobramentos impostos

pela  dinâmica  social  subjacente  ou  interagindo  com  os  particulares  interessados,

encontre a melhor solução para as demandas individuais ou coletivas que lhe cabe

satisfazer dentro da legalidade’ (disponível em www.jusnavegandi.com.br; acesso em

8/3/2010). Não vislumbramos, portanto, a perspectiva de esta Casa Legislativa dispor

sobre a matéria, o que pode, ao reverso dos interesses do autor do projeto, resultar

em prejuízo para a população mineira quando da compra de produtos ou da utilização
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dos  serviços  disponibilizados  pelas  farmácias  e  pelas  drogarias  existentes  no

Estado”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.186/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rosângela Reis - Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.327/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em análise, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.594/2008, “cria o Cadastro Estadual de

Controle de Acidentes de Consumo”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria constante do  projeto em tela  já  foi  objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto de Lei nº 2.594/2008. Como não ocorreu alteração

de ordem  constitucional  ou  legal  que propiciasse um novo entendimento  sobre  a

matéria acolhemos, na íntegra, o parecer exarado pelo relator naquela oportunidade,

conforme se transcreve a seguir:  “Ao instituir  o Cadastro Estadual de Controle de

Acidentes de Consumo, a proposição em apreço pretende viabilizar a construção de

um  banco  de  dados  que  auxilie  o  poder  público  e  os  fornecedores  a  adotar

mecanismos para adequação dos bens de consumo, de modo a reduzir os riscos que

possam representar para a sociedade. Segundo o autor do projeto, a implementação

da medida proposta  confere  efetividade ao preceito  constante  na  Constituição da

República, que considera a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser

assegurada  por  meio  de  políticas  sociais  e  econômicas,  garantindo,  outrossim,  a
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redução  de  riscos  de  doenças  e  outros  agravos  para  a  sociedade.  Projetos  de

conteúdo similar  tramitam em diversas casas legislativas do País. Numa evolução

clara  da  ideia  de  proteção  ao  consumidor,  foi  formulada,  na  Câmara  Federal,  a

proposta  de  criação  do  Sistema Nacional  de  Controle  de  Acidentes  de  Consumo

(Projeto de Lei nº 1.813/2007). Para melhor entendimento da proposta em estudo,

considera-se acidente de consumo qualquer evento decorrente da utilização de um

produto  ou  serviço  disponibilizado  no  mercado  consumidor  o  qual  tenha  como

resultado um dano – físico, psíquico ou material – para o adquirente ou para terceiros.

É oportuno acrescentar que o direito brasileiro adotou a teoria da responsabilidade

objetiva como mecanismo de proteção da vítima do evento danoso, levando em conta

o fato de que todo fornecedor deve ter conhecimento prévio dos riscos que o produto

ou o serviço pode trazer para o consumidor.  Não é demais reforçar que qualquer

vítima de acidente de consumo, independentemente de ter adquirido o produto ou

serviço, encontra-se amparada pelas normas insculpidas na Lei nº 8.078, de 11/9/90,

que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Avaliando-se a proposta

sob o prisma da constitucionalidade, deve ser lembrado que a matéria encontra-se

entre aquelas arroladas no art. 24 da Constituição Federal, que atribui competência

concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre produção e

consumo e, particularmente, sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao

consumidor,  a  bens  e  direitos  de  valor  artístico,  estético,  histórico,  turístico  e

paisagístico (incisos V e VIII). O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, por

sua vez,  ao estabelecer  a Política Nacional  de Relações de Consumo, tem como

objetivos  as  ações  que  visam  a  atender  as  necessidades  dos  consumidores,  o

respeito  a  sua  dignidade,  saúde  e  segurança,  a  proteção  dos  seus  interesses

econômicos, inclusive por meio da ação governamental e da presença do Estado no

mercado de consumo. Lembramos, por último, que a Secretaria Executiva do Procon

Estadual, órgão encarregado de desenvolver a política de defesa do consumidor no

Estado,  em  resposta  à  diligência  formulada  por  esta  Comissão,  manifestou-se

declarando  possuir  condições  técnicas  para  a  manutenção  do  cadastro  que  se

pretende  criar.  Entendemos,  no  entanto,  que  o  projeto  deve  tramitar  nesta  Casa

Legislativa na forma do Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer, uma vez
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que merece adequações de ordem jurídico-constitucional e de técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.327/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece medidas para controle de acidentes de consumo no Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O controle de acidentes de consumo no Estado de Minas Gerais será feito

mediante registro no Cadastro Estadual de Acidentes de Consumo, nos termos do

disposto no § 1º do art. 3º desta lei.

Parágrafo  único  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se acidente  de  consumo

aquele ocorrido em razão de defeito verificado em produto adquirido no mercado de

consumo ou de inadequada prestação de serviço.

Art. 2º – São objetivos do cadastro previsto no art. 1º:

I – contribuir para a segurança e a proteção da saúde do consumidor;

II – fornecer subsídios para atuação integrada da sociedade, do poder público e dos

fornecedores de produtos e serviços, visando à prevenção e ao controle social de

acidentes de consumo;

III – contribuir para a redução dos riscos de ocorrência de acidentes de consumo.

Art.  3º  –  Compete  ao  poder  público  a  gestão  das  informações  e  dos  dados

constantes no cadastro previsto no art. 1º.

§  1º  –  Os  estabelecimentos  de  saúde  públicos  e  privados  encaminharão

trimestralmente  ao  órgão  público  competente  o  registro  especificado  dos

atendimentos prestados nos casos de acidentes de consumo.

§ 2º – As informações de que trata o § 1º serão sistematizadas e encaminhadas aos

órgãos públicos competentes e aos representantes dos fornecedores dos produtos ou

serviços causadores dos acidentes de consumo verificados.

§ 3º – Os órgãos públicos competentes poderão expedir notificação a fornecedores

para  que  prestem  informações  sobre  produtos  ou  serviços  oferecidos  no  que

concerne a periculosidade ou a nocividade.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.807/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.908/2010, “isenta de pedágio os veículos

automotores de duas rodas”.

Publicado  no  “Diário  de  Legislativo”  de  21/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva isentar de pedágio os veículos automotores de

duas rodas. Em sua justificação, o autor do projeto ressalta que a exploração pela

concessionária dos serviços públicos referentes à administração e conservação de

rodovias deve ser remunerada mediante a cobrança de tarifas que deverão atender

ao  princípio  da  modicidade  e  que  “os  veículos  automotores  de  duas  rodas  não

acarretam custo à concessionária, na medida em que o peso desses veículos não

chega, nem de longe, a afetar a estrutura asfáltica construída para receber o peso de

caminhões de carga”.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a cobrança de pedágio constitui  retribuição

pela utilização de vias conservadas pelo poder público. O serviço de conservação de

vias  usualmente  é  delegado  na forma do art.  175  da Constituição da  República,

segundo o qual “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o

regime de concessão ou permissão,  sempre  através  de licitação,  a  prestação de

serviços públicos”.
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Assim,  nos  termos  do  dispositivo  constitucional  transcrito,  os  serviços  públicos

podem  ser  prestados  diretamente  pela  administração  pública  ou  de  forma

descentralizada,  por  meio  de  concessão  ou  permissão.  O  parágrafo  único  desse

mesmo artigo  determina,  ainda,  que  a  lei  disporá  sobre  o  regime das  empresas

concessionárias  e  permissionárias,  o  caráter  especial  de  seu  contrato  e  de  sua

prorrogação,  as condições de caducidade,  fiscalização e rescisão,  os direitos  dos

usuários, a política tarifária e a obrigação de manter um serviço adequado.

Ademais,  em seu art.  22, inciso XXVII,  a Carta Magna estabelece que compete

privativamente  à União legislar  sobre normas gerais  de contratação,  em todas as

modalidades.  Em  cumprimento  dos  citados  dispositivos  constitucionais,  a  União

editou as Leis nºs 8.987, de 13/2/95, e 9.074, de 7/7/95, instituindo essas normas.

Tendo em vista que a Lei nº 9.074, de 1995, no art. 2º, sujeita as concessões e

permissões  ao  crivo  autorizativo  legal,  foi  editada,  no  âmbito  estadual,  a  Lei  nº

12.219,  de  1º/7/96.  O  referido  diploma  autoriza  o  Poder  Executivo  a  delegar  a

prestação de determinados serviços públicos, a exemplo dos serviços de construção,

restauração,  conservação,  manutenção,  ampliação  e  operação  de  rodovias  e  de

obras rodoviárias que sejam de competência do Estado, e estabelece normas para

tanto. A citada lei dispõe, no art. 6º, que “a tarifa dos serviços será fixada, reajustada

e revisada segundo os critérios, as condições e os prazos previstos no edital e no

contrato,  observado  o  princípio  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  a

legislação vigente e as normas regulamentares”.

Assim, na hipótese de delegação de serviço público, as normas constantes no edital

de licitação e no contrato deverão obedecer  ao princípio do equilíbrio  econômico-

financeiro do contrato, o que, segundo a doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro,

significa garantir que o contratado tenha assegurada a percepção de remuneração

que lhe permita executar  suas obrigações e manter,  durante toda a execução do

contrato,  a  relação  custo-benefício  estabelecida  no  momento  de  sua  celebração

(“Parcerias na Administração Pública”. São Paulo: Atlas, 4ª ed., p. 77).

Assim  sendo,  eventual  isenção  do  pagamento  de  tarifas  de  pedágio  na  forma

pretendida pelo projeto em análise implicaria, certamente, desequilíbrio econômico-

financeiro  do  contrato.  Nesse  caso,  segundo  a  jurisprudência  mais  recente  do
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Supremo Tribunal Federal – STF –, não há que se falar em inconstitucionalidade da

lei  instituidora  do  benefício,  mas  na resolução do contrato  com base na cláusula

“rebus  sic  stantibus”,  ou  seja,  caberá  a  rescisão  do  contrato  ou  acordo  para  a

recomposição de seu equilíbrio. Esse foi o entendimento firmado no julgamento da

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.649-6 contra lei que concedia passe livre no

sistema  de  transporte  coletivo  interestadual  às  pessoas  carentes  portadoras  de

deficiência.

Ressalte-se que o STF já entendeu pela inconstitucionalidade de lei do Estado do

Espírito  Santo  que  excluía  as  motocicletas  da  relação  de  veículos  sujeitos  ao

pagamento  de  pedágio,  sob  o  argumento  de  que  a  iniciativa  parlamentar  estava

afetando  o  equilíbrio  econômico-financeiro  dos  contratos  celebrado  pela

administração, contrariando, assim, o princípio da harmonia entre os Poderes (ADI

2.733-6). Veja-se a ementa do referido julgado:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 7.304/02 do Estado do Espírito Santo.

Exclusão das motocicletas da relação de veículos sujeitos ao pagamento de pedágio.

Concessão de desconto, aos estudantes, de cinquenta por cento sobre o valor  do

pedágio. Lei de iniciativa parlamentar. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos

celebrados pela administração.  Violação.  Princípio da  harmonia entre os  poderes.

Afronta.  1.  A lei  estadual  afeta  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  de

concessão  de  obra  pública,  celebrado  pela  Administração  capixaba,  ao  conceder

descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao

princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em

que  o  Poder  Legislativo  pretende  substituir  o  Executivo  na  gestão  dos  contratos

administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado

procedente”  (ADI  2733,  Relator  Min.  Eros  Grau,  Tribunal  Pleno,  julgado  em

26/10/2005, DJ 03/02/2006).

Além de examinar o problema da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do

contrato,  cumpre-nos  agora  proceder  à  analise  de  outra  questão  que  envolve  a

matéria:  se  a  adoção  da  medida  pretendida  configura  ofensa  aos  princípios  da

isonomia e da razoabilidade. Isso porque a concessão de tratamento diferenciado a

um  setor  da  sociedade em detrimento  de  outros  –  inclusive  porque,  no  caso em
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análise, a busca do reequilíbrio contratual poderá implicar aumento de tarifas – deve

ser fundamentada em razões sólidas, em justificativas claras, sob pena de configurar

discriminação ilegítima.

Os instrumentos utilizados para efetivar o princípio da isonomia, como o veiculado

na  proposição  em  análise,  podem  ser  definidos  como  discriminações  positivas.

Vejamos os ensinamentos de Raquel Melo Urbano de Carvalho sobre o tema:

“Discriminações  positivas,  neste  contexto,  são  todas  as  medidas  legislativas,

administrativas e judiciais  por  meio de que o Estado busca corrigir  desigualdades

fáticas que deixam  à  margem  de  inserção social  uma categoria  de  indivíduos  os

quais, em um Estado Democrático de Direito, fazem jus à integração, a fim de que se

promova a isonomia material, relativa e eficaz na realidade específica”. (“Curso de

Direito Administrativo”, Editora Podivm, 2ª ed., p. 173.)

Segundo o autor do projeto em análise, o tratamento desigual estaria legitimado

pelo fato de que os veículos automotores de duas rodas não acarretariam custo à

concessionária, uma vez que seu peso não afetaria a estrutura asfáltica. No entanto,

embora, sejam baixos os impactos causados por esses veículos na malha asfáltica,

eles não deixam de ser geradores de custos relacionados com o atendimento aos

usuários  de  rodovias  operadas  em  regime  de  concessão.  Esses  custos  dizem

respeito,  por  exemplo,  a  atendimentos  pré-hospitalares  e  mecânicos,  o  que  não

afasta a necessidade de eventual revisão tarifária decorrente de isenção concedida a

um segmento de usuários.

Observe-se  que a  graduação do valor  exigido,  de acordo,  por  exemplo,  com a

quantidade  de  eixos  no  veículo  que  trafega  pela  via  pública,  atende,

satisfatoriamente,  ao  princípio  da  isonomia,  considerando  o  desgaste  menor  das

pistas de rolamento. Por outro lado, a completa isenção do pedágio cria um privilégio

injustificado para  os  motociclistas,  já  que estes  utilizam  e  desgastam,  da  mesma

forma que os demais usuários, as rodovias públicas estaduais.

Assim, em vista das razões expostas, a proposta em exame encontra óbices de

natureza constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em  face  do  exposto  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e
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ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.807/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Rômulo Viegas – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.860/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe “cria a

Delegacia  Especializada  em  Acidentes  do  Trabalho  no  Estado  na  estrutura  da

Secretaria de Estado de Defesa Social.”

Publicada no “Diário do Legislativo” em 26/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Administração  Pública  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para ser analisada quanto aos

aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O art. 1º da proposição em estudo cria na estrutura da Secretaria de Estado de

Defesa Social a Delegacia Especializada em Acidentes do Trabalho, competindo a

esta  o  registro,  a  investigação,  a  abertura  de  inquérito  e  todos  os  demais

procedimentos  policiais  necessários  à  apuração  de  delitos  relativos  a  acidentes

envolvendo trabalhadores no exercício de suas atividades profissionais.

Vê-se que o legislador incorre em vício de inconstitucionalidade insanável. Nesse

caso, trata-se de violação do princípio da separação de poderes, insculpido no art. 2º

da Carta Magna, o qual consagra a independência e a harmonia entre os Poderes

Legislativo, Executivo e Judiciário.

As secretarias de Estado são órgãos diretamente subordinados ao Governador do

Estado e têm como incumbência primeira auxiliá-lo no exercício da direção superior

do  Poder  Executivo,  haja  vista  o  disposto  no  inciso  II  do  art.  90  da  Constituição

mineira. Criar órgão na estrutura do Poder Executivo implica contrariar a reserva de

iniciativa prevista no art. 66, inciso III, alínea “e”, da Carta Política mineira, que prevê
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a iniciativa privativa do Governador do Estado para deflagrar o processo legislativo de

criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade

da  administração  indireta.  As  Secretarias  de  Estado  são  instituídas  por  lei  como

integrantes  da  estrutura  administrativa  do  Poder  Executivo  e  têm  as  respectivas

atribuições devidamente especificadas no texto da lei de sua criação. Cabe também

ao Chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo relativo à organização

da Polícia  Civil,  da  Polícia  Militar  e  dos  demais  órgãos da administração pública,

respeitada a competência normativa da União.

Quanto a essa questão, lembramos que é pacífico o entendimento do Supremo

Tribunal Federal de que “a disciplina normativa pertinente ao processo de criação,

estruturação  e  definição  das  atribuições  dos  órgãos  e  entidades  integrantes  da

administração  pública  estadual  traduz  matéria  que  se  insere,  por  efeito  de  sua

natureza mesma, na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo local,

em face da cláusula de reserva inscrita no art.  61, § 1º, II, ‘e’, da Constituição da

República, que consagra princípio fundamental inteiramente aplicável aos Estados-

membros em tema de processo legislativo. O desrespeito à prerrogativa de iniciar

processo de positivação do Direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula

de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete

típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a

própria  integridade  do  ato  legislativo  eventualmente  editado”  (ADI-MC  1391/SP,

publicada no “Diário de Justiça” de 28/11/1997).

Com fulcro na argumentação apresentada, concluímos que a proposição em análise

constitui  uma  ingerência  parlamentar  no  âmbito  administrativo  pertinente  à

competência privativa do Poder Executivo, vulnerando, em última análise, o princípio

basilar  da  separação  de  poderes,  consagrado  na  Carta  Magna  como  um  dos

princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.860/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Rosângela Reis – Bruno Siqueira – Rômulo
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Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.891/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº 1.891/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.407/2009, “dispõe sobre a utilização e a

proteção ambiental das Serras da Moeda e da Calçada e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe trata da proteção ambiental e regula a utilização das

áreas  denominadas  Serras  da  Moeda  e  da  Calçada.  Ambas  envolvem  diversos

interesses, muitos deles contrapostos. Em função disto, muito já se discutiu nesta

Casa, na tentativa de equacionar os interesses econômicos,  culturais,  históricos e

ecológicos envolvidos, uma vez que a mineração, a prática de esportes naturais, o

turismo  histórico,  ecológico  e  contemplativo  constituem  atividades  predominantes

naquela região.

Proposição  idêntica  à  proposição  em  tela  foi  analisada  por  esta  Comissão  na

legislatura passada, tendo recebido parecer por sua juridicidade, constitucionalidade

e legalidade com a Emenda nº 1. Como não houve alteração de ordem constitucional

que demandasse a análise da matéria sob um prisma diferente, utilizamo-nos dos

argumentos expendidos naquela oportunidade, transcritos a seguir:

“A proposição em tela resultou  de  amplo  e  extenso debate público  ocorrido  no

âmbito da Comissão Especial das Serras da Moeda e da Calçada, sendo um dos

componentes  do  relatório  final  dos  trabalhos  da  Comissão.  A  discussão  foi

fundamental para a elaboração de um relatório capaz de contemplar interesses tanto

dos ambientalistas quanto das empresas exploradoras de recursos naturais, as quais



411
____________________________________________________________________________

possuem quase 75% de toda a área que compõe as referidas serras. A intenção foi

possibilitar que todos os interessados apresentassem sugestões para compatibilizar a

ocupação do solo urbano e rural da região e o exercício de atividades econômicas

com  a  preservação  e  conservação das  áreas  de  relevante  interesse ambiental  e

cultural.

Inicialmente,  cumpre  observar  que,  preenchendo  os  requisitos  pertinentes  ao

processo  legislativo,  a  proposição  vem  acompanhada  de  um  estudo  técnico

elaborado pela Comissão mencionada, indicando as características e peculiaridades

da região  bem como as melhores medidas  a  serem tomadas  a  fim  de efetivar  o

desenvolvimento sustentável almejado.

O projeto de lei sob análise propõe um modelo de gestão para as Serras da Moeda

e  da  Calçada  tomando  como  ponto  de  partida  o  sinclinal  de  Moeda.  De  modo

bastante  razoável,  propõe  seja  alterada a  lei  da  Área de Proteção Ambiental  Sul

Região Metropolitana de Belo Horizonte – APA Sul RMBH –, com o objetivo de incluir

toda a área do sinclinal no âmbito dessa unidade de conservação, e seja estabelecida

a obrigatoriedade de se implantar um plano de gestão dos recursos hídricos locais.

Observe-se que a medida não cria APA na região, o que geraria um significativo custo

financeiro e operacional; a medida apenas amplia a APA existente, que já se encontra

administrativamente estruturada.

O  projeto  em  epígrafe  declara  as  Serras  da  Moeda  e  da  Calçada  patrimônio

ambiental  do Estado e disciplina as formas de proteção ambiental  e cultural  e de

intervenção econômica compatíveis com a área. Ademais, confere destaque à área

do sinclinal  APA Sul  RMBH. Para esta,  são estabelecidas obrigações específicas.

Ambas as serras também recebem um tratamento diferenciado no que se refere à

área de abrangência do sinclinal.

No art. 3º da proposição, figuram, entre outros conceitos, os relativos às Serras da

Moeda  e  da  Calçada.  No  art.  4º,  são  estabelecidos  os  objetivos  da  política  de

proteção ambiental dessas áreas. Os casos em que a supressão da vegetação nativa

em  ambas  as  serras  não será  permitida  constam  no  art.  6º.  Já  os  arts.  7º  e  8º

estabelecem as condicionantes para a implantação de novos empreendimentos nas

referidas  áreas.  Frise-se  que  tais  empreendimentos  serão,  de  acordo  com  a
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proposição,  preferencialmente  implantados  nas  áreas  já  degradadas  ou

substancialmente alteradas e desde que o empreendedor promova a compensação

ambiental.

No que se refere aos aspectos constitucionais do projeto, os quais compete a esta

Comissão  analisar,  não  vislumbramos  óbice.  Primeiramente,  a  matéria  não  se

encontra arrolada no art. 66 da Constituição do Estado entre aquelas de iniciativa

reservada,  o  que  permite  a  deflagração  do  processo  legislativo  por  iniciativa  de

comissão  desta  Casa.  Do  mesmo modo,  a  proteção  de  bens  de  valor  histórico,

artístico  e  cultural,  dos  monumentos,  das  paisagens  naturais  e  dos  sítios

arqueológicos, do meio ambiente, a preservação das florestas, da fauna e da flora

encontram-se no âmbito da competência legiferante comum da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios, segundo dispõe o art. 23, incisos III a VII, da

Carta da República. Já o art. 24, incisos VI e VII, preceitua que compete à União, aos

Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre as matérias citadas.

No que se refere à esfera legislativa federal,  a Lei  nº 9.985, de 18/7/2000, que

regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII, da Constituição Federal, institui o

Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  da  Natureza  e  dá  outras

providências, a partir do art. 15, regula as Áreas de Proteção Ambiental – APAs.

Conforme já mencionado,  a  proposição em  tela  amplia  a  extensão da APA Sul

RMBH e também prevê regulamentação própria para o uso da área, fazendo com

que, dentro de uma mesma APA, haja regras ambientais distintas e adequadas às

peculiaridades pertinentes.

A referida situação, entretanto, não encontra óbice jurídico. Afinal, as regras que o

projeto pretende instituir especificamente para a região das Serras da Moeda e da

Calçada não conflitam com as disposições da Lei Federal nº 9.885, de 2000, relativas

às APAs.

Ademais,  conforme se observa no estudo elaborado pela Comissão Especial,  a

determinação de medidas ambientais diferenciadas para a parte da APA que está

sendo  ampliada  não  apenas  atende,  como  também  se  mostra  necessária  ao

desenvolvimento sustentável da região.

Muito se discutiu, durante os trabalhos da Comissão Especial, sobre qual medida
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seria mais adequada para promover o acautelamento das Serras  da Moeda e da

Calçada  e,  ao  mesmo  tempo,  compatibilizar  essa  proteção  com  a  exploração

econômica da região pelas mineradoras e os condomínios residenciais lá instalados –

afinal,  mineradoras,  proprietários  de  imóveis  nos  vários  condomínios  horizontais

existentes no local e todos aqueles que se interessam pelas belezas naturais têm

interesse na região.

Constatou-se que promover o tombamento pela via legislativa não seria o meio

adequado ao caso,  por se tratar de medida que,  em nosso ordenamento jurídico,

cabe  ao  Poder  Executivo.  Ademais,  os  estudos  e  as  discussões  travadas

demonstraram a existência de áreas na serra as quais não necessitam da proteção

prevista no texto inicial  da Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 2007, a

exemplo  dos  condomínios  residenciais  Retiro  das  Pedras,  Serra  dos  Manacás  e

Retiro do Chalé. Assim, o tombamento não se mostrou a medida mais adequada a

nenhum dos interesses envolvidos.

Portanto, entendemos que a medida que se propõe é uma forma de promover o

acautelamento das Serras da Moeda e da Calçada, assegurando a conservação e a

proteção dos sítios de valor arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico,

histórico, científico e cultural da região.

Por fim, atendendo aos preceitos da técnica legislativa, percebemos que os incisos

IV e V do art. 3º do projeto trazem definições que não são utilizadas posteriormente,

sendo, portanto, inoportunas. Assim, entendemos por bem apresentar, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, com o fito de suprimir os citados incisos”.

Conclusão

Pelas  razões  aduzidas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.891/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprimam-se os incisos IV e V do art. 3º.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Bruno Siqueira - Rômulo

Viegas.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 4/8/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento do Sr. Milton José

de Oliveira, ocorrido em 23/7/2011, em Santa Rita de Caldas. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  aplauso  ao  jornal  "Tribuna  de  Minas"  pelos  30  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 1.142/2011, do Deputado Bruno Siqueira);

de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Itamar  Franco,  Senador  e  ex-Presidente  da

República, ocorrido em 2/7/2011, em São Paulo (SP) (Requerimento nº 1.147/2011,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sr. José Graziano da Silva por sua eleição para o cargo de Diretor-

Geral  da  Organização das  Nações  Unidas  para  Agricultura  e  Alimentação  -  FAO

(Requerimento nº 1.161/2011, da Comissão de Participação Popular);

de congratulações com a Fundação Ezequiel Dias pelos 104 anos de sua fundação

(Requerimento nº 1.183/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB -

Seção  de  Minas  Gerais,  por  sua  nomeação  para  o  cargo  de  Vice-Presidente  da

Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado (Requerimento nº 1.184/2011,

do Deputado Délio Malheiros);

de  aplauso  aos  Policiais  Militares  que  menciona,  lotados  na  123ª  Cia.  Tático-

Móvel/22º BPM, na 124ª Cia Especial/22º BPM, no Comando de Radiopatrulhamento

Aéreo - Copaer -, na Rondas Ostensivas com Cães - Rocca - e no Grupo de Ações

Táticas - Gate - pelo trabalho desenvolvido e eficaz atuação na prisão dos autores de

roubo  a  residência  nesta  Capital  (Requerimento  nº  1.211/2011,  da  Comissão  de

Segurança Pública);

de  congratulações  com  a  nova  direção  da  União  Estadual  dos  Estudantes  na

pessoa do Presidente eleito, Sr. Rafael Leal dos Santos Pegado (Requerimento nº

1.260/2011, da Comissão de Educação).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2011

ATAS

ATA DA 22ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/8/2011

Presidência do Deputado Gustavo Perrella

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Vanderlei  Miranda  -  Entrega  de  placa  -  Palavras  do  Senador  Zezé  Perrella  -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dilzon Melo - Gustavo Perrella - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr.  Presidente  (Deputado Gustavo Perrella)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Cruzeiro Esporte Clube pelos

90 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Senador Zezé

Perrella,  Presidente  do  Cruzeiro  Esporte  Clube;  Pier  Senesi  Filho,  Secretário

Municipal  de  Serviços  Urbanos,  representando  o  Prefeito  Municipal  de  Belo

Horizonte,  Marcio  Lacerda;  Hermínio  Francisco  Lemos,  Presidente  do  Conselho

Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube; Gilvan de Pinho Tavares, Vice-Presidente do

Cruzeiro Esporte Clube; Biagio Peluso, Vice-Presidente do Cruzeiro Esporte Clube; e
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Deputados Dilzon Melo, 1º-Secretário desta Casa, e Vanderlei Miranda, coautor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O  locutor  -  Registramos  a  presença  dos  Exmos.  Srs.  Eduardo  Carvalho,

representante do Secretário Municipal de Esportes de Belo Horizonte; Marco Túlio

Martins, Superintendente da Escola de Esportes do Cruzeiro Esporte Clube; Alvimar

de Oliveira Costa, ex-Presidente do Cruzeiro Esporte Clube; Braz Pagani, Presidente

Executivo da Agência de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais -  ADMG -;

Getúlio Gontijo, Assessor Parlamentar do IEF; de ex-jogadores do Cruzeiro Esporte

Clube, torcedores, conselheiros e funcionários do Clube.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pela Banda Godoys.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Vanderlei Miranda

Exmos. Srs. Deputado Gustavo Perrella, coautor do requerimento que deu origem a

esta homenagem, representando o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa;

Senador Zezé Perrella, Presidente do Cruzeiro Esporte Clube, também ex-Deputado

desta Casa; Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais; Pier Senesi Filho, Secretário Municipal de Serviços Urbanos, representando o

Prefeito  Municipal  de Belo Horizonte,  Marcio Lacerda; Hermínio Francisco Lemos,

Presidente  do  Conselho  Deliberativo  do  Cruzeiro;  Gilvan  de  Pinho  Tavares,  Vice-

Presidente do Cruzeiro Esporte Clube; Biagio Peluso, Vice-Presidente do Cruzeiro

Esporte Clube; senhoras e senhores que prestigiam esta justa homenagem; aqueles

que  nos  acompanham  em  suas  casas,  através  da  TV  Assembleia;  servidores,

assessores,  senhores  da  imprensa,  que dá cobertura  a  esta  solenidade:  é  muito

gratificante, nesta noite, poder expressar a minha homenagem ao nosso grandioso

Cruzeiro  Esporte  Clube,  pelos  seus  90  anos.  Quero  salientar  que  faço  isso  não

apenas como Deputado que reconhece a importância do melhor clube de todos os

tempos, mas também como torcedor desse time desde o ano de 1966, data em que

minha família se mudou para Belo Horizonte.
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No dia 2/1/21, surgia no cenário esportivo o Societá Sportiva Palestra Itália, o time

do Barro Preto,  fundado por desportistas  da colônia italiana em Belo Horizonte  e

erguido graças aos esforços de seus diretores, funcionários e atletas. O primeiro jogo

do Palestra Itália foi no dia 3/4/21, no estádio do Prado, em Belo Horizonte, quando

venceu por 2 a 0 um combinado formado por jogadores do Villa Nova e do Palmeiras,

dois times de Nova Lima. A primeira escalação foi composta pelos jogadores: Nulio,

Polenta,  Ciccio,  Quiquino,  Américo,  Bassi,  Lino,  Spartaco,  Nani,  Henriqueto  e

Armandinho. Essa vitória mostrou o que ainda estava por vir, pois, já nos primeiros

anos,  o time que contou com o reforço dos jogadores Ninão,  Nininho,  Bengala  e

Piorra conquistou o tricampeonato estadual em 1928, 1929 e 1930.

Em 30/1/42, durante a Segunda Guerra Mundial, um decreto-lei do governo federal

impediu o uso de termos das nações inimigas em entidades ou instituições do Brasil.

Assim, o time passou a ser chamado Palestra Mineiro. O ideal de transformá-lo em

uma entidade totalmente brasileira foi consolidado em setembro do mesmo ano, e o

clube passou a se chamar Ypiranga, jogando apenas uma partida com esse nome, já

que, em outubro, os sócios e dirigentes aprovaram o novo nome, Cruzeiro Esporte

Clube, em homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul. O uniforme foi modificado

e, desde então, passou a ser azul e branco. Os símbolos do time, a constelação e o

escudo, também assumiram seus lugares no uniforme e na trajetória do time.

Em  90  anos  de  história,  o  Cruzeiro  conquistou  vários  títulos  internacionais  e

nacionais.  Entre eles estão as duas Copas Libertadores da América, nos anos de

1976 e 1997; duas Supercopas dos Campeões da Libertadores da América, em 1991

e 1992; a Recopa Sul-Americana,  em 1998;  e, em 1995, a Copa Ouro e a Copa

Master da Supercopa.

No âmbito nacional, o time foi campeão da Copa do Brasil em 1993, 1996, 2000 e

2003, e do Campeonato Brasileiro em 1966 e 2003. No circuito estadual, foi campeão

do Supercampeonato Mineiro em 2002; da Copa dos Campeões Mineiros em 1991 e

1999; da Copa Belo Horizonte em 1960; além de conquistar cinco Taças Minas Gerais

- 1973, 1982, 1983, 1984, 1985 - e 36 Campeonatos Mineiros - 1926, 1928, 1929,

1930, 1940, 1943, 1944, 1945, 1956, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968 ,

1969,  1972, 1973,  1974,  1975,  1977, 1984, 1987,  1990,  1992,  1994,  1996, 1997,
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1998, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011. O clube celeste também foi reconhecido

pela  Federação  Internacional  de  História  e  Estatística  do  Futebol  -  IFFHS -,  em

setembro de 2009, como o melhor clube brasileiro do século XX.

Dentre todos esses títulos, existem alguns que destacam ainda mais a importância

do time no cenário esportivo. O Cruzeiro é o único clube brasileiro a conquistar a

Tríplice Coroa, quando, em 2003, ganhou o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e

o Campeonato Brasileiro.  Único clube mineiro campeão da Taça Libertadores, em

1976,  e bicampeão,  em 1997.  Primeiro clube mineiro a conquistar  o Campeonato

Brasileiro, em 1966, e bicampeão, em 2003, sendo também o primeiro time mineiro

campeão e tetracampeão da Copa do Brasil, nos anos de 1993, 1996, 2000 e 2003.

Mundialmente  reconhecido  por  sua estrutura,  o  time também  é famoso por  ser

celeiro de grandes talentos, como Ronaldo, Maicon, Gomes, Luisão, Wendell, Jussiê,

Beletti. Não podemos nos esquecer de outros craques que também passaram pelo

Cruzeiro e deixaram sua marca na história do time: Tostão, Piazza, Dirceu Lopes,

Raul, Zé Carlos, Palhinha, Joãozinho, Ronaldo, Sorín, Alex, Fábio e tantos outros.

Falando dos primeiros nomes citados, tenho o privilégio de ter visto esses jogadores

atuando no Cruzeiro de 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, enfim, aquele time que, com

certeza, guardamos com muito carinho no coração, pois tinha Tostão, Piazza, Dirceu

Lopes, Raul, Evaldo, Zé Carlos, Hilton Oliveira, Natal e tantos que fizeram a história

do clube.

Com o passar de todos esses anos, o Cruzeiro conquistou não apenas títulos, mas

também milhares de torcedores. Somos aproximadamente 8 milhões de pessoas com

um só propósito: ver o nosso time vencer. Com certeza, o saldo dessa história de 90

anos  é  muito  mais  positivo  do  que  podemos  imaginar.  Segundo  pesquisa  do

Datafolha realizada em 2008, o Cruzeiro possui a maior torcida de Minas Gerais, com

quase o dobro de torcedores em relação ao seu maior rival, sendo também a sexta

maior  torcida  do  Brasil.  O  recorde  absoluto  de  público  presente  em  uma partida

realizada no Mineirão também é do Cruzeiro. Cerca de 133 mil pessoas assistiram ao

jogo da final do Campeonato Mineiro de 1997 contra o Vila Nova.

Creio  que  este  momento  é  oportuno para  deixar  aqui  a  minha indignação com

relação às pessoas que praticam violência dentro e fora dos estádios e utilizam isso
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como subterfúgio para suas frustrações. Manifesto também minha insatisfação com

um pequeno número de pessoas que, muitas vezes, não compreendem que o futebol

é cíclico, tem fases e passa por alguns momentos que normalmente não agradam a

todos, mas que isso não faz o time, em nenhum momento, ser menor que qualquer

outro clube do País. Um clube que completa 90 anos e que tem uma história escrita

de grandes vitórias nesse período precisa ser respeitado pela grande torcida que tem.

Futebol  deve significar  um meio de lazer,  mas, infelizmente,  em muitos casos a

situação é outra. É inaceitável ver que pessoas têm perdido suas vidas em situações

tão banais. Essa realidade precisa mudar. Com esse apelo, encerro o meu discurso.

Quero parabenizar a diretoria, os funcionários, os jogadores, a torcida e todos os

que  ajudaram  a  escrever  a  história  desse  clube,  que  mora  dentro  dos  nossos

corações. Agradeço também aos colegas desta Casa, que nos honraram com sua

presença,  aos  convidados  e  a  todos  que,  junto  a  mim  e  ao  Deputado  Gustavo

Perrella,  assinaram  o  requerimento  para  a  realização  desta  audiência.  Aos

convidados e a todos que acompanham esta solenidade pela TV Assembleia o meu

muito obrigado. Que Deus os abençoe.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante o Deputado Gustavo Perrella, coautor do requerimento

que  deu  origem  a  esta  homenagem,  neste  ato  representando  o  Presidente  da

Assembleia Legislativa,  Deputado Dinis Pinheiro,  fará a entrega ao Senador  Zezé

Perrella, Presidente do Cruzeiro Esporte Clube, de placa alusiva a esta homenagem.

A  placa  a  ser  entregue  traz  os  seguintes  dizeres:  “O  Cruzeiro  Esporte  Clube,

considerado uma das maiores agremiações de futebol do mundo, foi criado em 1921,

com o empenho de desportistas da colônia italiana em Belo Horizonte. O Clube, além

de  ser  reconhecido  pela  excelência  no  esporte,  destaca-se  também  pela  grande

estrutura de treinamento que apresenta e pela acurada visão social. Por sua inegável

importância para o esporte do Estado e de todo o País, a Assembleia Legislativa de

Minas Gerais presta ao Cruzeiro Esporte Clube homenagem por seus 90 anos de

história”.

O Deputado Gustavo Perrella - Convido o Deputado Vanderlei Miranda, coautor do

requerimento, para me acompanhar na entrega da placa.
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- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Senador Zezé Perrella

Boa  noite,  senhoras  e  senhores.  Fiz  uma cirurgia  de  sinusite,  então  estou  um

pouquinho fanho. A minha voz não é feia assim.

Exmos.  Srs.  Gustavo  Perrella,  coautor  do  requerimento  que  deu origem a  esta

homenagem, representando o Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro; 1º-

Secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Dilzon Melo, meu

grande amigo e grande cruzeirense; Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Pier

Senesi Filho, representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Marcio Lacerda;

Presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube, Hermínio Francisco

Lemos; Vice-Presidente do Cruzeiro Esporte Clube, Gilvan de Pinho Tavares; Vice-

Presidente do Cruzeiro Esporte Clube, Biagio Peluso; Deputado Vanderlei Miranda,

coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, grande amigo e grande

cruzeirense;  meus  senhores e minhas senhoras,  queria  agradecer  a esta  Casa a

lembrança.  Esta  homenagem,  Deputado  Vanderlei,  não  é  somente  ao  Cruzeiro

Esporte Clube, mas a 8 milhões de torcedores espalhados por este país afora. O

clube, quando começou, era pequeno, e quem conhece a nossa história sabe disso.

Era um clube formado por pedreiros e padeiros italianos. Quando começava a nossa

Capital, esses abnegados trabalhadores italianos criaram essa potência, que é hoje o

Cruzeiro Esporte Clube.

Curiosamente somos taxados de clube de elite, mas, na verdade, elite nada tem a

ver  com  o  Cruzeiro.  As  pesquisas  apontam  que  o  Cruzeiro  tem  a  maioria  dos

torcedores em todos os segmentos sociais. Mas a esmagadora maioria concentra-se

na população mais humilde, ao contrário do que muita gente diz.

Esta homenagem nos deixa absolutamente felizes. Não é à toa que o Cruzeiro foi

escolhido como o maior clube brasileiro do século XX e é a paixão de todos nós.

Recordo-me de quando morava em São Gonçalo do Pará e meu pai me trazia para

cá,  Deputados  Vanderlei  Miranda  e  Dilzon  Melo,  vínhamos  de  ônibus.  Meu  pai

organizava caravanas para assistirmos ao jogo do Cruzeiro. Foi nessa época também

que você começou a torcer pelo Cruzeiro.

Em 1966, vi o primeiro jogo do Cruzeiro: Cruzeiro 6, Santos 2. Santos de Pelé, e
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tudo mais. Depois disso, não consegui mais parar de frequentar o Mineirão e criei

essa paixão, que é a de todos nós, por esse clube. Não é necessário falar da história

do Cruzeiro, pois todos a conhecem demais. A paixão da torcida do Cruzeiro por esse

time, a paixão de todos nós, é minha paixão também.

Ao final deste ano, estou encerrando minha participação no Cruzeiro, ciente de que

tudo  fiz  para  ajudar  o  Cruzeiro  a  ser  o  que  é  hoje.  O  Cruzeiro  teve  grandes

Presidentes:  Aurélio  Noce,  Felício  Brandi,  que,  para  mim,  foi  um  dos  maiores

Presidentes da história do clube, e passou também pela família Masci.

Nestes anos, procuramos dar a nossa contribuição,  tanto eu, quanto meu irmão

Alvimar, e acho que fomos felizes. Em futebol não se ganha tudo. Vou sair  muito

gratificado, principalmente pelo Conselho Deliberativo do Cruzeiro, que sempre teve

um apreço muito grande por nós, sempre me ajudou a administrar o Cruzeiro. Não

teríamos  conseguido  fazer  o  que  fizemos,  trabalhar  como  trabalhamos,  se  não

tivéssemos  recebido  o  apoio  dos  conselheiros.  Não  é  ainda  meu  discurso  de

despedida, pois vou sair em dezembro, mas é uma decisão que já tomamos, e será

formalizada amanhã, em uma coletiva.

Eu brincava dizendo que estava esperando o Cruzeiro completar 90 anos para eu

sair.  Penso  que  está  na  hora.  Quero  agradecer  a  todos  vocês.  Analisamos  que

pouquíssimas empresas no Brasil conseguem sobreviver por 90 anos. O que faz com

que a gente sobreviva é essa paixão. Não estou aqui para lamentos, claro, mas o que

nos  deixa,  às  vezes,  um  pouco  chateados  é  o  fato  de  a  imprensa  mineira  ser

atleticana.  Cansei  de  falar  e  vou morrer  falando isso.  Quando o  Atlético empata,

ganhou um ponto; quando o Cruzeiro empata, perdeu dois. Mas isso é o que nos dá

força para sermos o que somos: essa potência do futebol mundial. Muito obrigado a

vocês por tudo.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Banda Godoys, que apresentará as

seguintes músicas: “Academia, Campeão Brasileiro de 1966”,  dos Irmãos Saraiva;

“Hino Oficial do Cruzeiro”, de Jadir Ambrósio; e “Hino da Tríplice Coroa”, de Daniel

Godoy e Walmir Leporatti.

O Sr. Paulo Daniel Godoy - Este hino é de 1966, quando nosso querido Cruzeiro
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ganhou a Taça Brasil, hoje Campeonato Brasileiro, em cima de Pelé, como muito bem

disse nosso querido Presidente. Vamos lá.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Boa noite a todos. Cumprimento as seguintes autoridades: Senador Zezé Perrella,

Presidente  do  Cruzeiro  Esporte  Clube;  Deputado  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cruzeirense fanático que está em todos os

jogos; Sr. Pier Senesi Filho, Secretário Municipal de Serviços Urbanos, representante

do Sr. Marcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Sr. Hermínio Francisco

Lemos, Presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube; Sr. Gilvan de

Pinho Tavares, Vice-Presidente do Cruzeiro Esporte Clube; Sr. Biagio Peluso, Vice-

Presidente do Cruzeiro Esporte Clube; e nobre colega Deputado Vanderlei Miranda,

coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Cumprimento, ainda,

todos os servidores desta Casa - o nosso 1º-Secretário Dilzon Melo sabe muito bem

que a grande maioria deles é cruzeirense -, os telespectadores da TV Assembleia, os

nobres conselheiros presentes e os senhores e as senhoras.

Em  setembro  de  2009,  a  Federação  Internacional  de  História  e  Estatística  do

Futebol, instituto reconhecido pela Fifa com sede na Alemanha, fez uma análise do

desempenho dos principais times do mundo. A ideia era descobrir os clubes que mais

tinham  se destacado  em  cada continente  no  século  XX.  Feitas  todas  as  contas,

analisadas as classificações em torneios, taças, copas e campeonatos, eles puderam

finalmente  concluir  quais  eram  os  melhores.  No  Brasil,  como  já  se  esperava,  o

Cruzeiro Esporte Clube apareceu em 1º lugar. Imediatamente a notícia correu o País

e o mundo. Aquele time de imigrantes da colônia italiana, que em 1921 surgiu nas

ruas do Barro Preto, na Capital de Minas Gerais, tinha se tornado, com apenas 88

anos de existência, o melhor clube brasileiro do século XX. A façanha surpreendeu

muita gente no futebol.  Bem mais  jovem que diversas outras agremiações que já

completaram  mais  de  um  século  de  vida,  o  Cruzeiro  alcançou,  no  “ranking”  da

Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, uma posição invejável,

que só poderá ser igualada por outro clube brasileiro daqui a mais 100 anos.

Mas,  para  se  chegar  a  esse  reconhecimento,  não  bastam  os  inúmeros  troféus
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expostos nas prateleiras, responsáveis por tamanha honraria: quem realizou o sonho

daqueles humildes trabalhadores de ver o Societá Sportiva Palestra Itália se tornar

uma  das  maiores  potências  do  futebol  mundial  foram  verdadeiros  homens  de

coragem. Dos primeiros Presidentes aqui citados - Zezé Perrella colocou-os muito

bem -, desde Aurélio Noce e Alberto Noce até os irmãos Zezé Perrella e Alvimar de

Oliveira Costa - a quem chamo de Alvinho, meu tio querido -, cada um deu a sua

valiosa contribuição na administração do clube, sem deixar de citar  outros ilustres

Presidentes, como o astuto Mário Grosso, o José Francisco Lemos, o Felício Brandi,

o Carmine Furletti, o Benito Masci, o Salvador Masci e o César Masci.

Passei grande parte da minha infância visitando a sede Campestre II e a Toca da

Raposa I. Dentro das quatro linhas, são ainda maiores os nomes dos atletas que se

agigantaram com a camisa azul  estrelada ou com o primeiro uniforme,  nas cores

verde, branca e vermelha. A relação repleta de craques iniciada com Ninão, Bengala,

Niginho,  Nininho e Alcides nas últimas décadas foi  engrossada por  Tostão,  Natal,

Evaldo,  Piazza,  Zé  Carlos,  Jairzinho,  Roberto  Batata,  Joãozinho,  Nelinho,  Raul,

Ronaldo Fenômeno, Dida, Sorín, Alex, Fábio, entre tantos outros.

Com a construção do Mineirão, os títulos também se multiplicaram desde a década

de 60. Uma das conquistas mais marcantes foi a Taça Brasil  de 1966, muito bem

mencionada  pelo  colega  Vanderlei  Miranda,  com  um  final  emocionante  contra  o

supertime do Santos, de Pelé e companhia. De lá para cá, a galeria de troféus teve

que ser diversas vezes ampliada para receber tantas premiações de campeão: duas

Copas Libertadores, Campeonato Brasileiro, quatro Copas do Brasil, Copa Master,

Copa  Ouro,  Recopa  Sul-Americana,  duas  Supercopas  dos  Campeões  da

Libertadores, Copa Sul-Minas, Copa Centro-Oeste, Supercampeonato Mineiro e duas

Copas dos Campeões Mineiros. Os títulos estaduais somam mais 36 conquistas.

Os feitos na área administrativa são igualmente espetaculares. O Cruzeiro conta

hoje com um patrimônio invejável. Além da tradicional sede urbana do Barro Preto, o

clube tem ainda uma agradável sede campestre, dois centros de treinamentos - a

Toca da Raposa I e a Toca da Raposa II - e uma moderna sede administrativa. Mais

uma vez, precisamos recordar o empreendedorismo e o arrojo de Presidentes que

apostaram em projetos audaciosos e pioneiros no Brasil. Não há como não citar a
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construção da primeira Toca da Raposa pelo inesquecível Felício Brandi. Gestor de

visão e ousadia, ele passou a ser uma referência e serviu de modelo para que, mais

tarde, outros clubes do País copiassem a sua obra.

Nos esportes especializados, o Cruzeiro investiu ainda na formação da equipe mais

vencedora do atletismo brasileiro e se uniu ao Grupo Sada para disputar as principais

competições de vôlei masculino no País. Mas, para chegar a esse tamanho, para

escrever  uma  história  como  essa,  é  preciso  ter  na  alma  muito  mais  que  a

predestinação de ser um clube de futebol: só os grandes, vencedores, determinados

e guerreiros podem almejar uma posição assim.

Enfrentar situações adversas e se recuperar são também duas das maiores virtudes

do Cruzeiro. Nesses 90 anos, o clube passou por vários momentos de dificuldade e

nunca deixou de aproveitar as crises para se tornar ainda maior. Um exemplo clássico

é a mudança de Palestra para Cruzeiro. Na década de 40, quando o governo federal

baixou um decreto proibindo o uso de nomes e símbolos dos países do eixo que

estavam em guerra com o Brasil, o clube corria o risco de deixar de existir, já que não

poderia  continuar  sendo  chamado  de  Palestra  Itália.  Mas  aconteceu  o  contrário:

aquele momento histórico acabou sendo responsável por uma transformação que,

anos mais tarde, resultaria em uma marca mundial. Ao passar a se chamar Cruzeiro

Esporte Clube e adotando novas cores no uniforme, estava sendo redesenhado um

novo clube, que se tornaria uma das maiores forças do futebol mundial.

Nos anos 60, o Cruzeiro tinha apenas a 3ª torcida da Capital mineira; hoje já é a

maior do Estado e a 6ª do País, segundo pesquisa recente divulgada pela Fifa em

2011.  São  atualmente  8  milhões  de  torcedores  espalhados  pelo  planeta.  Esse

crescimento extraordinário levou um dia o jornalista Roberto Drummond a apelidar a

torcida cruzeirense de China Azul, numa simpática comparação com o crescimento

da população do gigante país asiático.

Ao escolhermos o Cruzeiro Esporte Clube para esta justa homenagem, é preciso

ressaltar que não estamos apenas falando de um clube de futebol, mas sim de uma

das mais fortes tradições e marcas do Estado de Minas Gerais. Em seus 90 anos,

completados no último dia 2 de janeiro, o Cruzeiro deixou em todos a firme convicção

de que sua história, recheada de conquistas épicas, de heróis e de muita emoção,
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está  apenas  começando.  Muitas  outras  gerações  ainda  irão  vibrar  com  suas

realizações. Se, com apenas nove décadas, o Cruzeiro já alcançou o rótulo de melhor

clube  brasileiro  de  um século,  motivos  não  faltarão  para  que  sua imensa torcida

continue  sendo  a  mais  feliz  e  a  mais  importante  de  Minas  Gerais.  Parabéns  ao

Cruzeiro Esporte Clube. Obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 9, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia

9/8/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/6/2011

Às 10h45min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz e Rogério Correia (substituindo o Deputado Carlos Henrique, por indicação da

Liderança do Bloco Minas sem Censura), membros da supracitada Comissão. Nos

termos  do §  3º  do  art.  125 do Regimento  Interno,  o  Presidente,  Deputado Sávio

Souza Cruz, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir a não reativação da Mina Del Rey, no Município de Mariana, e comunica o

recebimento  de  ofício  do  Sr.  Rubens  Vargas  Filho,  Coordenador  Estadual  de

Relações  Institucionais,  encaminhando  nota  de  esclarecimento  a  respeito  do

arrendamento da Mina Del Rey. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir o Pe. Lauro Versiane, representando Dom Geraldo Lyrio Rocha,

Arcebispo de Mariana;  os  Srs.  Geraldo Sales  de  Souza,  Prefeito  Municipal  desse

Município;  Padre  João,  Deputado  Federal;  Gláucio  Cristiano  Cabral  de  Barros

Nogueira, Diretor Técnico da Superintendência Regional de Regularização Ambiental

da  Zona da Mata,  representando o Sr.  Adriano Magalhães Chaves,  Secretário  de
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Estado de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Fernando Sampaio  de

Castro, Presidente da Câmara Municipal de Mariana; as Sras. Aida Ribeiro Anacleto,

1ª-Secretária  da  referida  Câmara;  Luana Claudia Pereira,  Secretária  Municipal  de

Meio  Ambiente  de  Mariana;  os  Srs.  Cristiano  Casimiro  dos  Santos,  Secretário

Municipal de Cultura e Turismo desse Município; Antônio Carlos de Oliveira, Promotor

de Justiça;  as  Sras.  Débora da Costa  Queiroz,  Chefe  do  Escritório  Técnico II  do

Iphan,  em  Mariana;  Nely  Gomes,  representando  o  Sr.  Benedito  Alves  Ferreira,

Presidente da União das Associações Comunitárias  de Mariana; e os Srs.  Valério

Vieira  Santos,  Presidente  do  Sindicato  Metabase  Inconfidentes;  e  Luiz  Pegazo,

Coordenador  do  Movimento  "O  minério  é  nosso",  que  são  convidados  a  tomar

assento  à mesa.  A Presidência  concede a  palavra  ao  Deputado Rogério  Correia,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários e, cumprida a finalidade

da  reunião,  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sávio Souza Cruz,  Presidente -  Tiago Ulisses -  Antônio Carlos Arantes -  Carlos

Henrique.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2011

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Sebastião Costa, Bruno Siqueira, Cássio Soares e Delvito Alves, membros

da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de

comunicação  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  informando  que  protocolou  no

Plenário desta Casa requerimento solicitando a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 620/2011, de sua autoria.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos  de  Lei  nºs  2.168,  2.169  e  2.170/2011  (Deputado  André  Quintão);  2.145,

2.147 e 2.165/2011 (Deputado Bruno Siqueira);  2.153,  2.155,  2.160 e 2.161/2011

(Deputado  Cássio  Soares);  2.152,  2.163  e  2.166/2011  (Deputado  Delvito  Alves);

2.143,  2.148,  2.149  e  2.164/2011  (Deputado  Luiz  Henrique);  2.146,  2.162  e

2.171/2011 (Deputada  Rosângela  Reis);  2.150  e  2.151/2011 (Deputado Sebastião

Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  É

aprovado requerimento do Deputado Delvito  Alves em que solicita  seja alterada a

ordem do dia de modo que os Projetos de Lei nºs 170, 886, 903, 1.017, 1.134 e

1.280/2011 sejam apreciados em último lugar nessa fase. Após discussão e votação,

são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  120/2011

(relator: Cássio Soares); 172/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis); e 318/2011

(relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição).  Anunciada  a

votação dos pareceres dos relatores, Deputados Sebastião Costa e Delvito Alves, que

concluem respectivamente, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade,

no  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  1.633/2011  e  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 253/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, são aprovados requerimentos do Deputado Bruno Siqueira em

que  solicita  o  adiamento  da  votação.  É  convertido  em  diligência  à  Secretaria  de

Estado de Fazenda – SEF – o Projeto de Lei nº 15/2011 (relator: Deputado Bruno

Siqueira).  Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 86 e 340/2011, no 1º turno,

deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo

regimental pelos respectivos relatores, Deputados Cássio Soares e Sebastião Costa.
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Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 175/2011 na forma

do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira).  Retira-se  da  reunião  o

Deputado Cássio Soares. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  459,  1.101,  1.195/2011  (relator:

Deputado  Bruno  Siqueira);  476,  1.236,  1.481/2011  (relator:  Deputado  Sebastião

Costa, o último em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 620/2011 é retirado

da pauta,  atendendo-se a requerimento do  Deputado Delvito  Alves aprovado pela

Comissão. São convertidos em diligência à Fundação Estadual do Meio Ambiente –

Feam – e ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam – o Projeto de Lei nº

719/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa); à Coordenadoria Estadual de Defesa

Civil  o Projeto de Lei  nº 732/2011, à SEF o Projeto de Lei nº 1.607/2011 (relator:

Deputado  Cássio  Soares;  leitor  dos  pareceres:  Deputado  Sebastião  Costa);  à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o Projeto de

Lei  nº  1.075/2011 (relatora:  Deputada Rosângela Reis);  e  à SEF,  à Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e ao Prefeito Municipal de São José do

Goiabal  o  Projeto  de  Lei  nº  1.666/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira).  Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

765/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição); 839/2011

(relator:  Deputado Cássio Soares; leitor do parecer: Deputado Sebastião Costa); e

955/2011 (relator: Deputado Delvito Alves). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs

855  e  1.572  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa),  1.272  (relator:  Delvito  Alves)  e

1.365/2011  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis),  no  1º  turno,  deixam  de  ser

apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelos

respectivos  relatores.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  da  relatora,  Deputada

Rosângela Reis, que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade,

no 1º turno, do Projeto de Lei nº 940/2011, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado Delvito Alves. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.087, 1.122 e
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1.241/2011, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo

regimental  pelo  relator,  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição.

Retira-se da reunião o Deputado Sebastião Costa.  Registra-se, neste momento,  a

presença do Deputado Bonifácio Mourão, Líder do Bloco Transparência e Resultado

(substituindo  o  Deputado  Sebastião  Costa).  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 170, 886/2011,

este na forma do Substitutivo nº 1, 903, e 1.017/2011, este na forma do Substitutivo nº

1 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição). Os pareceres sobre

os Projetos de Lei nºs 1.134 e 1.280/2011, no 1º turno, deixam de ser apreciados em

virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Delvito Alves, em

virtude  de  redistribuição.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

turno único, dos Projetos de Lei nºs 1.612/2011, este com a Emenda nº 1, 1.921/2011

(relator:  Deputado Bruno Siqueira);  1.862,  1.863,  1.913,  1.923,  1.936,  2.016/2011

(relatora: Deputada Rosângela Reis); 1.880/2011 (relator: Deputado Cássio Soares;

leitor  do  parecer:  Deputado  Bonifácio  Mourão);  1.885,  1.893/2011,  este  com  a

Emenda nº 1, 1.906, 1.908, 1.929, 1.942/2011 (relator: Deputado Delvito Alves, em

virtude  de  redistribuição);  e  1.938/2011  (relator:  Deputado  Bonifácio  Mourão,  em

virtude  de  redistribuição).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada um  por  sua  vez,  são aprovados  requerimentos  em que se  solicita

sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 1.882, 1.896, 1.904,

1.907, 1.917 e 1.927/2011 e à Secretaria da Casa Civil e Relações Institucionais o

Projeto  de  Lei  nº  1.924/2011.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Cássio Soares - Rosângela Reis -

Luiz Henrique - André Quintão.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/7/2011

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu  Martins  Leite,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Marques Abreu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Tadeu Martins Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 504/2011 (relator: Deputado Marques

Abreu); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº1.211/2011, na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Marques

Abreu). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão

e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei

nºs 30, 1.316, 1.474 e 1.509/2011 com a Emenda nº 1; 1.521, 1.541, 1.707, 1.767 e

1.840/2011, que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do  Deputado  Carlin

Moura, em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

campanha “Abre a Copa Mineirão”. A Presidência recebe, para posterior apreciação,

o seguinte requerimento dos Deputados Marques Abreu, Tadeu Martins Leite, Fabiano

Tolentino, Adelmo Carneiro Leão, Gustavo Perrella em que solicitam ao Presidente

desta casa a inclusão, na programação da TV Assembleia, de cobertura dos jogos
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Escolares  de  Minas  Gerais  -  Jemg-,  jogos  do  interior  de  Minas  –  Jimi  -  e  de

campanhas  publicitárias  com  o  objetivo  de  incentivar  a  prática  esportiva,

compreendida como instrumento de promoção da vida saudável. A Presidência faz a

leitura  do  relatório  das  atividades  da  Comissão  no  primeiro  semestre  de

2011.Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino - Gustavo Perrella.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/7/2011

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Neider  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Ajax Pinto Ferreira,

Coordenador do Centro de Memória da Medicina de Minas Gerais, encaminhando a

programação inicial do XVI Congresso Brasileiro de História da Medicina, que será

realizado em Ouro Preto no mês de novembro. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados

a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  1.326/2011,  no  1º  turno  (Deputado Hely Tarqüínio);

817/21011, no 2º turno, e 1.342/2011, em turno único (Deputado Adelmo Carneiro

Leão); 1.171/2011, no 1º turno; 517 e 1.713/2011, em turno único (Deputado Doutor

Wilson Batista);  1.234/2011,  no 1º turno,  e 1.797/2011,  em turno único (Deputado

Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
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Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 264/2011 na forma do

vencido no 1º turno (relator: Deputado Doutor Wilson Batista);  e,  no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 159/2011 na forma do Substitutivo nº 1, ficando prejudicadas as

Emendas nºs 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça; 462/2011 na forma do

Substitutivo nº 2, sendo rejeitado o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça; 1.008/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 797/2011 (relator: Deputado Doutor Wilson

Batista)  e  838/2011  (relator:  Deputado  Neider  Moreira),  ambos  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que

apresenta.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Projetos de Lei nºs 1.445, 1.523, 1.524, 1.538, 1.652 e 1.712/2011, que receberam

parecer por  sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

1.183/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado requerimento do Deputado Durval  Ângelo em que solicita  seja realizada

reunião de audiência pública conjunta com as Comissões de Direitos Humanos e de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  a  fim  de  debater  os  impactos

resultantes das atividades da Empresa de Cimentos Liz nos Municípios  de Lagoa

Santa  e  Vespasiano.  Ato  contínuo,  são  recebidos  pela  Presidência,  para  serem

apreciados  em  reunião  posterior,  requerimentos  dos  Deputados  Hely  Tarqüínio,

Carlos Mosconi, Adelmo Carneiro Leão, Doutor Wilson Batista, Antônio Lerin e Bosco

em que solicitam seja realizada visita ao Hospital Dr. Hélio Angotti, no Município de

Uberaba,  a  fim  de  conhecer  a  realidade  da  instituição  e  as  atividades  por  ela

desenvolvidas;  Carlos  Mosconi  em  que  solicita  sejam  realizadas  reuniões  de

audiência  pública  para  debater  irregularidades  no  funcionamento  das  seguintes

instituições: Hospital São Bento, Hospital Santana, Hospital SOS Medicina e Cirurgia

de Urgência Ltda., Santa Casa de Misericórdia de Sabará e Fundação Hilton Rocha;
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e a necessidade de as operadoras de planos de saúde reajustarem os valores pagos

a  profissionais  e  empresas  prestadoras  de  serviços  de  fisioterapia  e  terapia

ocupacional, tendo em vista os baixos valores repassados pelos convênios por esse

tipo de serviço; Maria Tereza Lara em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública no Município de Prudente de Morais para debater os impactos sobre o meio

ambiente  e  sobre  a  saúde  dos  moradores  do  referido  Município,  causados  pela

empresa Incineração e Controle Ambiental;  Pompílio  Canavez,  Liza Prado e Almir

Paraca  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  conjunta  com  as  Comissões  de

Segurança Pública e de Assuntos Municipais e Regionalização, a fim de debater a

prevenção ao uso de drogas, notadamente oxi e crack, bem como o tratamento de

dependentes; Luiz Carlos Miranda em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública no Município de Teófilo Otôni para debater os problemas de saúde que afetam

a  macrorregião;  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  para  discutir  a  situação  do  Hospital  Siderúrgica  –  Associação

Beneficente de Saúde de São Sebastião, situado no Município de Coronel Fabriciano;

e seja realizada visita técnica ao referido Hospital; Rosângela Reis em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater a crise financeira enfrentada

pelo  referido  Hospital;  Liza  Prado  (2)  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência pública para discutir assuntos relacionados a políticas públicas no Estado,

integrativas  e  complementares,  voltadas  para a  medicina  alternativa,  em prol  dos

consumidores  de  serviços  de  saúde,  buscando  integrar  os  planos  de  saúde,  os

convênios, as minorias sem alternativas e a assistência a pacientes de urgência e

emergência em geral; e seja realizada reunião para debater a utilização do anticorpo,

feito  em  laboratório,  que  defende  pulmões  de  bebês  contra  o  vírus  sincicial

respiratório; Liza Prado, Almir Paraca e João Leite em que solicitam seja realizada

reunião conjunta  com a Comissão de Assuntos Municipais  e Regionalização para

debater,  em  audiência  pública  com  a  participação  das  autoridades  estaduais,  a

prevalência,  o  tratamento  e  a  política  para  doenças  transmissíveis  por  condições

sanitárias,  incluindo  doença  de  Chagas,  tuberculose,  hanseníase,  leishmaniose,

malária,  entre outras. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Neider

Moreira - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/7/2011

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,

Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Délio Malheiros, por indicação do BPS) e Hely

Tarqüínio (substituindo a Deputada Liza Prado, por indicação do BPS) membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Rogério  Correia.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Tiago Ulisses,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no

“Diário  do  Legislativo”,  no  dia  14/7/11:  ofícios  dos  Srs.  Custódio  Mattos,  Prefeito

Municipal  de  Juiz  de  Fora,  e  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,  Coordenador  do  Procon.

Suspende-se a reunião às 15h27.  Reabertos os trabalhos às 18h10, registra-se a

presença  dos  Deputados  Délio  Malheiros,  Liza  Prado,  Antônio  Júlio  e  Duilio  de

Castro. O Presidente, Deputado Délio Malheiros, avoca para si a relatoria do Projeto

de Lei nº 355/2011, no 2º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  355/2011  (relator:  Deputado  Délio

Malheiros).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um
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por  sua vez,  são aprovados  requerimentos  do  Deputado Délio  Malheiros  em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir constantes violações

ao Código de Defesa do Consumidor pelos sites de compras de produtos e serviços;

e da Deputada Liza Prado e do Deputado Délio  Malheiros  em que solicitam seja

encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de informações sobre o

andamento  das  investigações  que  foram  iniciadas  com  base  em  denúncias  de

consumidores que encontraram pó de metal em pacotes de açúcar comercializados

em algumas cidades do Estado, esclarecendo se esse fato é isolado ou se há indícios

de que essa adulteração está atingindo todo o  Estado.  Cumprida  a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Carlos Henrique - Duilio de Castro.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/8/2011

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Sebastião Costa, Bruno Siqueira, André Quintão, Cássio Soares e Luiz

Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.180,  2.189,

2.196,  2.199,  2.205,  2.210,  2.211 e  2.217/2011 (Deputado André  Quintão);  2.174,

2.175, 2.181,  2.184,  2.185,  2.192, 2.193,  2.195, 2.201,  2.207,  2.212 e 2.219/2011

(Deputado Cássio  Soares);  2.173,  2.176,  2.194,  2.202,  2.208,  2.220 e 2.221/2011
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(Deputado Delvito Alves); 2.172, 2.190, 2.191, 2.197, 2.209 e 2.213/2011 (Deputado

Luiz  Henrique);  2.183,  2.204  e  2.223/2011  (Deputada  Rosângela  Reis);  2.188  e

2.214/2011 (Deputado Sebastião Costa); 2.178, 2.182, 2.200, 2.203 e 2.218/2011 e

Projeto de Lei Complementar nº 16/2011 (Deputado Bruno Siqueira). Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº

2.046/2011, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 74, 269, 406/2011, os três últimos na

forma do Substitutivo nº 1, 793/2011 com a Emenda nº 1, 847, 852/2011, este na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado André Quintão); 253/2011, este na forma

do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); 115/2011 (relatora: Deputada

Rosângela Reis); e 855/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa). Após discussão e

votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela

antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de

Resolução nº 1.633/2011, este com o voto em branco do Deputado André Quintão

(relator:  Deputado Sebastião Costa),  e dos Projetos de Lei nºs 940/2011 (relatora:

Deputada Rosângela Reis); e 183/2011 (relator: André Quintão). São convertidos em

diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  de  Desenvolvimento

Sustentável - Semad - e á Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam - o Projeto

de Lei nº 502/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis); à Coordenadoria Estadual

de Defesa Civil o Projeto de Lei nº 769/2011 (relator: Deputado Cássio Soares); e ao

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - o Projeto

de  Lei  nº  827/2011  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique).  Retira-se  da  reunião  o

Deputado Cássio Soares. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 977/2011, este na forma do Substitutivo nº 1,

998/2011  (relatora:  Rosângela  Reis);  1.020/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1

(relator: Deputado André Quintão); 1.061/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Luiz Henrique); 1.134, 1.272 e 1.280/2011 (relator: Deputado Delvito Alves;
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leitor  dos  pareceres:  Deputado  Sebastião  Costa).  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado  o  parecer  concluindo  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.107/2011  (relatora:  Deputada

Rosângela Reis). É convertido em diligência à Semad o Projeto de Lei nº 1.155/2011

(relatora:  Deputada  Rosângela  Reis).  Retira-se  da  reunião  o  Deputado Sebastião

Costa. Após discussão e votação, é aprovado o parecer concluindo pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.353/2011 com a

Emenda nº  1  (relator:  Deputado Delvito  Alves;  leitor  do  parecer:  Deputado André

Quintão). Retorna à reunião o Deputado Sebastião Costa. Após discussão e votação,

são  aprovados,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.354/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  1  e  1.433/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão).  São

convertidos em diligência à Semad o Projeto de Lei nº 1.365/2011; à Secretaria de

Estado  de  Saúde  o  Projeto  de  Lei  nº  1.653/2011;  às  Secretarias  de  Estado  de

Fazenda e de Trabalho e Emprego o Projeto de Lei nº 1.704/2011 (relatora: Deputada

Rosângela Reis); à Feam e ao Detran-MG o Projeto de Lei nº 1.449/2011; à Cemig e

à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana o Projeto de

Lei nº 1.560/2011; à Seplag e ao Prefeito Municipal de Belo Vale o Projeto de Lei nº

1.903/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão);  à  Copasa-MG o  Projeto  de  Lei  nº

1.546/2011 (relator: Bruno Siqueira); e ao DER-MG o Projeto de Lei nº 1.898/2011

(relator: Deputado Luiz Henrique). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.572 e

1.807/2011,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de

prorrogação  do prazo  regimental  pelos  respectivos  relatores,  Deputado  Sebastião

Costa e Deputada Rosângela Reis. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer concluindo

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto de Lei

nº 1.943/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento em que se solicita seja
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convertido  em  diligência  ao  autor  o  Projeto  de  Lei  nº  2.015/2010.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 4 de

agosto, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis - Bruno Siqueira - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.645/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-190 compreendido entre a BR-

365 e a BR-352, na interligação dos Municípios de Romaria, Monte Carmelo e Abadia

dos Dourados.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar

conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.645/2011 tem como finalidade dar a denominação de Rodovia

Deputado Camilo Miranda ao trecho da Rodovia MG-190 que liga o entroncamento da

BR-352,  no Município de Abadia dos Dourados, ao entroncamento da BR-365, no

Município de Romaria.

O Substitutivo  nº  1,  apresentado pela  Comissão de Constituição e  Justiça,  tem

como finalidade adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Entretanto, é importante observar que o homenageado, Camilo Machado Miranda,

adotou como nome parlamentar apenas Camilo Machado, tendo ficado assim mais
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conhecido  com  o  primeiro  sobrenome  e  não  com  o  último.  Por  essa  razão,

apresentamos, ao final deste parecer,  a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, com a

finalidade de modificar a denominação para Rodovia Deputado Camilo Machado.

Com relação ao mérito da matéria, é preciso ressaltar que o homenageado, natural

do Município de Abadia dos Dourados, no Alto Paranaíba, formou-se em Direito, em

1958, pela Escola Mineira, hoje PUC Minas. Iniciou sua vida profissional no Município

de  Monte  Carmelo,  onde  lecionou  História  na  Escola  Estadual  Dr.  Gregoriano

Canedo.

Em 1972, foi eleito Prefeito de Monte Carmelo para o quadriênio 1973-1977. Ato

contínuo,  cumpriu  três  mandatos  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais,  nas  legislaturas  de  1979  a  1991,  onde  teve  atuação  destacada,

principalmente na Comissão de Agropecuária e Política Rural, da qual foi Presidente

por oito anos e o principal responsável pela elaboração de um plano integrado para o

setor.  Durante  a  Constituinte,  foi  eleito  Presidente  da  Comissão  Constitucional,

responsável pela elaboração do anteprojeto da Constituição do Estado e pela análise

da emendas apresentadas pelos constituintes estaduais. Foi eleito Deputado Federal

para o mandato de 1991-1995.

Por sua destacada atuação na vida política, recebeu várias condecorações, entre

elas a Medalha de Honra da Inconfidência, a Medalha Santos Dumont e a Medalha

da Ordem do Mérito Legislativo.

Camilo  Miranda  lutou  incansavelmente  pelos  interesses  do  povo  mineiro,

especialmente com relação à aprovação do projeto de lei que liberou verba para a

pavimentação  asfáltica  do  trecho  da  Rodovia  MG-190  que  liga  sua  cidade  natal,

Abadia dos Dourados, à cidade que o acolheu, Monte Carmelo.

Pelas razões apresentadas, consideramos que a intenção de perpetuar a memória

do Deputado Camilo Miranda junto aos mineiros, conforme pretende o projeto de lei

em análise, configura-se medida meritória e oportuna.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.645/2011,
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em  turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, o nome “Deputado Camilo Miranda” por “Deputado Camilo

Machado”.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2011.

Anselmo José Domingos, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.942/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Santa Luzia Futebol Clube, com sede no Município de Contagem.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.942/2011 pretende declarar de utilidade pública o Santa Luzia

Futebol Clube, com sede no Município de Contagem, entidade de direito privado, sem

fins lucrativos, que tem por escopo difundir o civismo e a cultura física, principalmente

o futebol.

Na consecução de seu intento, a instituição oferece várias modalidades esportivas

amadoristas especializadas bem como realiza reuniões e eventos de caráter social e

cultural.

Dessa  forma,  a  entidade  promove  o  estreitamento  do  vínculo  de  união  e

solidariedade  entre  seus  associados  e  com  a  comunidade,  contribuindo  para  o

desenvolvimento regional, razão pela qual é meritória a intenção de se lhe conceder a
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pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.942/2011,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.123/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.123/2011, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de

Minas Gerais,  do  Tribunal  de  Contas do Estado de Minas Gerais,  da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais  e  dá  outras  providências,  foi  encaminhado  a  esta  Casa  por  meio  da

Mensagem nº 69/2011.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 30/06/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo de 20 dias estabelecido pelo § 2º do referido art. 204, foi apresentada

uma emenda à proposição.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir

crédito suplementar no valor de R$262.600.000,00 em favor do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais – TJMG –, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas

Gerais – TJMMG -, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG –, da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG - e do Ministério Público

do Estado de Minas Gerais - MPMG -, assim distribuídos: até R$39.500.000,00 para
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despesas com aposentadorias  e proventos e até R$30.400.000,00 para despesas

com pensões do TJMG; até R$1.480.000,00 para despesas com aposentadoria e

proventos  e  até  R$1.020.000,00  para  despesas  com  pensões  do  TJMMG;  até

R$26.500.000  para  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  do  TCEMG;  até

R$85.500.000  para  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  da  ALMG;  até

R$85.000.000 para despesas com aposentadorias e proventos e até R$8.500.000,00

para  despesas  com  pensões  do  MPMG.  Conforme  o  projeto,  serão  utilizados

recursos provenientes de excesso de arrecadação da Receita Decorrente de Aportes

Periódicos para Amortização de Déficit do RPPS do Fundo Financeiro da Previdência

- Funfip.

O projeto também aumenta o limite de abertura de créditos suplementares do Poder

Executivo na Lei Orçamentária Anual - LOA -, dos atuais 10% para 18,5% da despesa

fixada pela LOA.

Conforme a exposição de motivos encaminhada à Casa, o projeto se faz necessário

para adequar o orçamento dos Poderes do Estado à Portaria Conjunta STN/SOF n°

2, de 19/8/2010, a qual alterou a Portaria Interministerial  n° 163, de 4/5/2001, que

insere novas classificações orçamentárias da receita e despesa. Conforme explica a

Secretária de Planejamento e Gestão, “o principal conteúdo dessa nova Portaria diz

respeito à criação de um novo elemento de despesa e uma nova classificação de

receita,  ambos  referentes  ao  aporte  para  cobertura  do  déficit  atuarial  do  Regime

Próprio  de  Previdência  Social  -  RPPS.  Trata-se  de  medida  para  demonstrar,  no

orçamento, os dispêndios proferidos pelos entes para cobrir a diferença entre receitas

e despesas previdenciárias do RPPS. Ou seja, através dessas novas classificações

será  possível  visualizar  a  complementação  que  o  Estado  tem  que  fazer  para

equilibrar o supracitado regime previdenciário”.

No mesmo sentido, conforme a mensagem encaminhada, devido aos ajustes feitos

pelo Poder Executivo para adequar-se à nova portaria, foi consumida parte do limite

de 10% permitido na LOA 2011, trazendo assim a necessidade de recompor essa

margem para a adequada gestão orçamentária estadual.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o projeto se faz necessário em virtude de a Lei
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Orçamentária para o corrente exercício não prever autorização para o Executivo abrir

crédito suplementar ao orçamento de tais órgãos por meio de decreto.

De acordo com a Lei  Federal  n° 4.320,  de 1964, que estatui  normas gerais de

direito  financeiro,  os  créditos  suplementares  destinam-se  ao  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na Lei do Orçamento. Dispõe ainda a referida

lei, em seu art. 42, que os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto. A

abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à

despesa e será precedida de exposição justificativa,  podendo ser  utilizados,  entre

outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações

orçamentárias  e os  provenientes de excesso de arrecadação.  Destaque-se que o

projeto em análise cumpre as disposições da lei, trazendo a exposição justificativa e a

indicação de recursos para cobrir as despesas.

Por outro lado, os arts. 19 a 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei

de  Responsabilidade Fiscal  -,  estabelecem limites  para gastos  com pessoal.  Vale

dizer, em linhas gerais, que a despesa com pessoal ativo e inativo deverá observar os

limites estabelecidos na referida lei federal.

Os limites com despesa de pessoal em percentual da Receita Corrente Líquida –

RCL – estabelecido no art. 20, II, ”a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal são de 3%

para  o  Legislativo,  sendo  o  limite  individualizado  da  ALMG  de  2,2272%  e  o  do

TCEMG de 0,7728%; 6% para o Judiciário; e 2% para o Ministério Público.

De acordo  com  dados  extraídos  do  Banco  de  Dados  do Sistema Integrado  de

Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - Siafi-MG -, a despesa com

pessoal  do  Ministério  Público,  até  2/8/2011,  considerando  a  RCL dos  últimos  12

meses  e  tomando-se  como referência  o  mês de junho,  acrescida  do  impacto  da

proposição, representa 1,82% da RCL, portanto, dentro dos limites legal e prudencial.

A despesa com pessoal do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça Militar, até

2/8/2011, considerando a RCL dos últimos 12 meses e tomando-se como referência o

mês  de  junho,  acrescida  do  impacto  da  proposição,  representa  4,9%  da  RCL,

portanto, dentro dos limites legal e prudencial.

A despesa com pessoal da Assembleia Legislativa, até 2/8/2011, considerando a
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RCL dos últimos 12 meses e tomando-se como referência o mês de junho, acrescida

do impacto da proposição,  representa 1,36% da RCL,  portanto, dentro dos limites

legal e prudencial.

A despesa com pessoal do Tribunal de Contas, até 2/8/2011, considerando a RCL

dos últimos 12 meses e tomando-se como referência o mês de junho, acrescida do

impacto da proposição, representa 0,67% da RCL, portanto, dentro dos limites legal e

prudencial.

Sendo assim, não há óbices à aprovação da proposição.

Opinamos, entretanto, pela rejeição da Emenda n° 1,  apresentada pelo Deputado

Rogério Correia, que objetiva suprimir do projeto o art. 4°, que é referente ao aumento

do  limite  de  créditos  suplementares  do  Poder  Executivo.  Entendemos  ser

imprescindível  a recomposição do limite estabelecido na  LOA, dada a portaria  do

Tesouro Nacional que ensejou diversas mudanças nas classificações orçamentárias,

as quais consumiram grande parte do limite estabelecido para o Poder Executivo.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei n°

2.123/2011 na forma proposta e pela rejeição da Emenda n° 1.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator – Doutor Viana – Sebastião Costa – Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2011

ATAS

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/7/2011

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado e Luiz Carlos Miranda, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Luiz  Carlos

Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofícios  dos  Srs.  Dalton  Caetano  Campos,  Prefeito  Municipal  de

Córrego  Novo;  Júlio  Xavier  Rodrigues,  Secretário  de  Turismo  e  Cultura  de

Brumadinho,  e  André  Phillip  Serra  Gonçalves  Dias,  Chefe  do  Departamento  de

Cultura  e  Turismo  de  Capim  Branco,  publicados  no  “Diário  do  Legislativo”  de

2/7/2011; carta da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais

apresentando  reivindicações  com  vistas  à  reestruturação  dessa  instituição;  e

mensagem da Sra.  Denise Batista apresentando sugestões para o debate público

“Música nas escolas”. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: em turno único, Projetos de Lei

nºs 1.141 e 1.540/2011 (Deputado Elismar Prado); e, no 1º turno, Projeto de Lei nº

257/2011 (Deputado Carlos Mosconi).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por  sua vez,  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.548/2011 com a Emenda nº  1 e

1.623/2011, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.080 e 1.092/2011. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
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aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Elismar  Prado,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e

Fabiano  Tolentino  (2)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Ministra  da  Cultura

pedido de providências com vistas à padronização dos formulários para acesso aos

mecanismos de fomento e incentivo à cultura; e seja encaminhado ao Governador do

Estado e ao Secretário de Fazenda pedido de providências para que as empresas

enquadradas no regime de substituição tributária possam patrocinar projetos culturais

nos termos do art. 3º da Lei nº 17.615, de 2008, e do Decreto nº 44.866, de 2008;

Paulo Lamac em que solicita  seja realizada visita  à Secretária de Cultura,  com a

participação de representantes de grupos de quadrilha, para tratar da valorização da

cultura junina no Estado; e Almir Paraca em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater, com a presença da Ministra da Cultura, as políticas

públicas desse Ministério. São aprovados relatórios referentes a visitas realizadas em

27/5, 14/6 e 17/6/2011, respectivamente, ao casarão colonial do Parque Gentil Diniz,

em Contagem; à Secretaria de Cultura e ao Palácio das Artes, por ocasião de ensaio

geral da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Cultura

Local visitado: Parque Gentil Diniz

Apresentação

A requerimento do Deputado Carlin Moura, a Comissão de Cultura visitou, no dia

27/5/2011, o Casarão do Parque Gentil  Diniz,  localizado em Contagem e tombado

pelo Município em 1998, para acompanhar as obras de restauração em andamento.

Estiveram  presentes  o  Presidente  da  Comissão  de  Cultura,  Deputado  Elismar

Prado; o autor do requerimento, Deputado Carlin Moura; a Secretária de Estado de

Cultura, Eliane Parreiras; a Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Cultura,

Fernanda Meireles; o Diretor de Conservação e Restauro do Instituto do Patrimônio
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Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha –, Fernando Castro; a Presidente da

Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – Conparq –, Célia

Cristina Zatti,  representando a Prefeita Marília  Campos; o Secretário Municipal de

Desenvolvimento Urbano de Contagem, Paulo Soares; o Gerente do Parque Gentil

Diniz, Rafael Mendes; a arquiteta restauradora e autora do projeto de restauração do

Casarão, Dayse Lustosa; o responsável pelas obras de restauração, Renato Pinheiro

Cury, da Construtora Restaurare; e diversas autoridades municipais da área de meio

ambiente e cultura, além de representantes de moradores do entorno e usuários do

parque.

Relato

As terras do Parque Gentil Diniz pertenceram a uma fazenda datada dos anos finais

do século XVIII e iniciais do século XIX e a edificação denominada “Casarão” é do

mesmo  período.  Os  primeiros  proprietários  eram  da  família  Varela.  Em  1943,  a

fazenda passou ao patrimônio  da  família  Diniz.  A desapropriação,  pelo Município,

ocorreu em 1989. O parque foi inaugurado em 1991 e tombado, em âmbito municipal,

em 1998.

Esta foi a segunda visita da Comissão de Cultura ao local, decorridos um ano e oito

meses da primeira, que constatou a necessidade de adequada intervenção no imóvel

protegido.

Na visita  realizada em 17/9/2009,  constatou-se que a edificação necessitava de

restauração urgente, pois as intervenções realizadas anteriormente tiveram natureza

de  reforma  ou  adaptação,  sem  as  intervenções  técnicas  que  o  imóvel  tombado

exigiam. O sistema construtivo era o original,  mas houve substituição do telhado,

incluindo-se o madeirame. A estrutura interna estava visível nos lugares em que o

reboco se desfez. Em alguns cômodos, o piso de tábua parecia ser o original, mas

em péssimo estado de conservação. Em alguns trechos o piso estava cedendo e não

era possível saber, em análise superficial, se seria por arruinamento dos pilares. A

madeira em si parecia passível de reutilização. Havia infestação por cupins,  cujas

galerias estavam evidentes.

Na visita objeto deste relatório, foi possível verificar o pleno andamento das obras

de restauração, que deverá estar concluída até o fim de 2011. É importante informar
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que, no início de 2011, a edificação principal do Casarão foi objeto de vandalismo e

pichação, o que piorou o aspecto exterior da construção.

O Presidente da Comissão de Cultura enfatizou que gostaria de colocar a Comissão

à disposição para outras atividades de reconhecimento e valorização do patrimônio

cultural de Minas Gerais.

O Deputado Carlin Moura relatou a busca incansável da equipe do parque pelos

recursos necessários para viabilizar a restauração e a importância da presença da

Comissão de Cultura para testemunhar o início efetivo das obras.

A arquiteta responsável pelo projeto de restauração esclareceu sobre a importância

do Casarão para Contagem e a viabilidade da restauração pretendida, a despeito do

estado de conservação precário. De acordo com ela, muitos Municípios não têm a

orientação  necessária  para  executar  projetos  como  os  do  Casarão,  e  imóveis

relevantes para a história local acabam se deteriorando até a perda total.

As autoridades de Contagem reforçaram o intuito de preservar a memória cultural

do Município e discorreram sobre outros programas de valorização do patrimônio .

A Secretária Eliane Parreiras reafirmou o compromisso da Secretaria de Cultura em

desenvolver ações de proteção e valorização do patrimônio cultural nas diferentes

regiões do Estado, por meio do Iepha.

Conclusão

Os Deputados constataram que o Casarão está sendo restaurado e os espaços

estão sendo adaptados para atividades culturais. Verificaram ainda que os projetos de

ocupação do Casarão, após a conclusão das obras, prevista para o final de 2011,

incluem  ações  compatíveis  com  a  valorização  dos  modos  de  fazer  e  viver

relacionados  à  época  em  que  o  local  era  uma  próspera  fazenda,  de  modo  a

transformar o imóvel tombado em espaço de convivência e fruição da memória social,

promovendo maior  conhecimento  de  elementos típicos da  cultura  caipira,  como a

música de viola e a produção de quitandas.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Elismar Prado, Presidente – Luiz Carlos Miranda – Luzia Ferreira.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Cultura
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Local visitado: Secretaria de Estado de Cultura

Apresentação

A requerimento do Deputado Rômulo Veneroso, a Comissão de Cultura visitou, no

dia 14/6/2011, a Secretaria de Estado de Cultura, na Cidade Administrativa, onde se

reuniu com a Secretária. O objetivo da reunião era conhecer os programas da Pasta

para os próximos anos e apresentar os principais temas da agenda da Comissão de

Cultura para o biênio 2011-2012.

Participaram  da visita  os  Deputados  Elismar  Prado,  Presidente  da  Comissão,  e

Carlos Mosconi. Na reunião, estiveram presentes a Secretária de Estado de Cultura,

Eliane  Parreiras,  e  a  Secretária-Adjunta,  a  ex-Deputada  Maria  Olívia.  A visita  foi

acompanhada pela assessoria técnica da Secretaria de Estado de Cultura.

Relato

A requerimento do Deputado Rômulo Veneroso, a Comissão de Cultura visitou, no

dia  14/6/2011,  a  Secretária  de  Estado  de  Cultura,  Sra.  Eliane  Parreiras,  para

conhecer  os  programas  e  ações  da  área  para  os  próximos  anos,  bem  como

apresentar a agenda de trabalho da Comissão para conhecimento da Secretária de

Cultura e equipe. Esteve também presente à visita o Deputado Carlos Mosconi.

O  Presidente  da  Comissão,  Deputado  Elismar  Prado,  entregou  à  Secretária  o

documento final  do  Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais

referente ao tema “Cultura”,  que vai subsidiar  as atividades da Comissão para os

anos de 2011 e 2012.

Entre  os  temas  constantes  da  agenda  da  Comissão,  o  Presidente  destacou  a

importância de formalização do Sistema Estadual de Cultura e do Plano Estadual de

Cultura, por meio de iniciativa de lei do Poder Executivo, bem como a efetivação do

Conselho  Estadual  de  Política  Cultural,  nos  termos  da  Lei  Delegada  nº  180,  de

20/1/2011.

A Secretária Eliane Parreiras apresentou a estrutura institucional da Secretaria e os

principais  projetos  de  cada  área.  Apresentou ainda a  programação  de  uma nova

estruturação  das  políticas  públicas  de  cultura  no  Estado,  que  enseja  tanto  a

continuidade de vários dos projetos já existentes, quanto o desenho de novas ações,

a partir da concepção referencial de que “Cultura é desenvolvimento humano, social e
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econômico”.

De  acordo  com  a  Secretária,  a  cultura  propicia  o  desenvolvimento  humano

especialmente  por  meio  do  reconhecimento  e  apoio  às  identidades  culturais

específicas,  à  promoção  da  diversidade  da  cultura  mineira  e  à  valorização  do

patrimônio cultural  do Estado.  Promove o desenvolvimento social  ao possibilitar  a

inclusão social e o protagonismo juvenil nas diferentes ações de democratização do

acesso e valorização da cultura. E a cultura também impulsiona o desenvolvimento

econômico ao criar oportunidades de trabalho e ao promover as cadeias produtivas

das diferentes indústrias criativas.

A partir desse marco referencial, os programas da Secretaria de Cultura, segundo

informou Eliane Parreiras,  estarão estruturados em seis eixos:  democratização do

acesso  à  cultura  e  à  expressão,  produção,  circulação  e  distribuição  cultural,

fortalecimento da gestão do Sistema Estadual de Cultura, interiorização regionalizada

da  cultura,  experimentação,  excelência  artística  e  internacionalização,  mercado

cultural,  formação  profissional  e  geração  de  oportunidades  de  trabalho;  e

fortalecimento da política de patrimônio cultural.

A  Secretária  esclareceu,  ainda,  que  embora  o  Sistema  Estadual  de  Cultura

formalmente não exista,  já  se emprega a terminologia  para descrever  a  estrutura

institucional  da  Pasta.  Eliane  Parreiras  reafirmou  a  importância  da  efetivação  do

Conselho Estadual  de Política Cultural,  reforçando depoimento gravado ao Fórum

Democrático para o Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. De acordo com a

Secretária, a publicação do Decreto de regulamentação dos arts. 123 a 131 da Lei

Delegada nº 180,  de 20/1/2011, que incluirá a convocação para as indicações de

representantes da sociedade civil, dar-se-á ainda no primeiro semestre de 2011.

A Secretária ressaltou que espera que os principais temas a serem debatidos com a

sociedade  civil  sejam  discutidos  em  parceria  com  a  Comissão  de  Cultura  da

Assembleia  Legislativa.  Isso  vem ao  encontro  das  expectativas  dos  membros  da

Comissão  de  Cultura,  que  também  expressaram  a  importância  de  contar  com  a

Secretaria de Estado de Cultura nas discussões e encaminhamentos previstos na

agenda de atividades 2011-2012.

Os temas mais relevantes a serem discutidos em conjunto, com os desdobramentos
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a serem posteriormente detalhados, são, por conseguinte, a definição de modelo de

participação  da  sociedade  civil  nas  políticas  da  área,  que  inclui  a  efetivação  do

Conselho  Estadual  de  Política  Cultural  e  a  realização  da  próxima  Conferência

Estadual  de  Cultura,  a  elaboração  do  Plano  Estadual  de  Cultura,  bem  como  a

atualização de alguns dos mecanismos de incentivo à cultura existentes no Estado.

Ficou acertado que a efetivação do Conselho é requisito para as demais etapas, que

provavelmente terão início a partir do primeiro semestre de 2012.

Os Deputados questionaram sobre possíveis ampliações de recursos orçamentários

para a cultura. De acordo com a Secretária,  o percentual de recursos vem sendo

ampliado, tendo atingido um volume aproximado de 0,4% do orçamento, o maior já

alcançado  pela  Pasta,  o  que  ainda  é  insuficiente  para  que  as  políticas  culturais

alcancem o necessário fortalecimento no Estado.

Para  que  esse  cenário  se  modifique,  o  Presidente  da  Comissão  de  Cultura

ressaltou a importância da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 150/

2003, em tramitação no Congresso Nacional, que estabelece vinculação de recursos

para  a  cultura  nos  orçamentos  da  União,  dos  Estados  e  dos  Municípios,  em

patamares de 2% na União; 1,5% nos Estados e 1% nos Municípios.

Conclusão

Os  Deputados  consideraram  que  o  encontro  com  a  Secretária  foi  profícuo  e

promoveu,  conforme  pretendido,  o  início  de  importante  parceria  para  que  as

discussões  e  encaminhamentos  referentes às  atividades  da Comissão de Cultura

possam ter o necessário prosseguimento.

A confluência  entre  os  temas  propostos  na  agenda  da  Comissão  de  Cultura,

constantes  de  requerimento  aprovado  na  reunião  ordinária  de  29/6/2011  e  o

calendário sugerido pela Secretária de Cultura sinalizam que a Assembleia tem tido

participação  relevante  no  processo  de  amadurecimento  das  políticas  públicas  de

cultura  no  Estado,  em  especial  no  que  se  refere  ao  fortalecimento  da

institucionalização  dos  mecanismos  de  participação  da  sociedade  civil  e  da

estruturação do Sistema Estadual de Cultura.

A elaboração e discussão do Plano Estadual de Cultura, a partir do início de 2012,

será o ponto de convergência que certamente irá coroar os esforços dos poderes
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Legislativo e Executivo para a fortalecimento das políticas públicas de cultura.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Elismar Prado, Presidente – Luiz Carlos Miranda – Luzia Ferreira.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Cultura

Local visitado: Palácio das Artes

Apresentação

A requerimento do Deputado Carlin Moura, a Comissão de Cultura visitou, no dia

17/6/2011,  o  Palácio  das  Artes,  da  Fundação  Clóvis  Salgado  –  FCS  –,  para

acompanhar o ensaio geral da ópera “Nabuco”, de Giuseppe Verdi, para conhecer o

trabalho desenvolvido pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais – OSMG –, criada

em 1976.

Participaram  da visita  os  Deputados  Elismar  Prado,  Presidente  da  Comissão,  e

Carlin Moura. A visita foi  acompanhada pela Presidente da FCS, Solanda Silva, o

Diretor  Artístico  da  FCS,  Sérgio  Rodrigues  Reis,  além  de  outros  assessores  da

Fundação e representantes da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de

Minas Gerais – Amos.

Relato

A  situação  funcional  dos  membros  dos  corpos  artísticos  da  Fundação  Clóvis

Salgado já foi objeto de diversas reuniões de Comissões da Assembleia Legislativa

nos  últimos  anos.  Em  várias  oportunidades  foram  relatadas  as  dificuldades

enfrentadas pelos artistas que compõem a Orquestra, o Coral Lírico e a Companhia

de  Dança  da  Fundação  Clóvis  Salgado,  tais  como  baixos  salários,  ausência  de

concurso para  preenchimento das vagas existentes,  necessidade de um plano de

cargos e salários compatível com as carreiras, entre outros problemas.

Além disso, o processo de migração dos músicos quando da criação da orquestra

que hoje é denominada Orquestra Filarmônica de Minas Gerais implicou uma crise

institucional, no cancelamento da programação da OSMG em 2008 e na demissão do

então regente. De acordo com relato de representantes dos membros da Orquestra

Sinfônica, 60% dos integrantes permaneceram na OSMG.

Com volume de trabalho praticamente idêntico, hoje as duas orquestras convivem e
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mantêm trabalhos artísticos de relevo. Conforme correspondência entregue durante a

visita da Comissão, a Associação dos Músicos da OSMG – Amos – declara que a

atual  gestão  da  Secretaria  de  Cultura  e  da  Fundação  Clóvis  Salgado  tem  sido

sensível às reivindicações dos artistas, o que resulta em um horizonte favorável para

a solução dos problemas identificados nos últimos anos.

A Orquestra Sinfônica, conforme a supramencionada “Carta à Comissão de Cultura

da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais”,  conta  atualmente  com  45  músicos

efetivos – aos quais se somam 19 licenciados – e 13 contratados para a temporada

2011,  a  que  foram  acrescentados  outros  10,  contratados  especialmente  para  a

montagem de “Nabuco”. Conta, ainda, com regente, gerente e “spalla”, além de cinco

servidores de apoio técnico. O cargo de Inspetor de Orquestra encontra-se vago.

Após conversa com a Presidente da Fundação e com representantes da Amos e da

visita aos bastidores do Grande Teatro do Palácio das Artes, os Deputados puderam

assistir  ao ensaio geral da ópera “Nabuco”, pela primeira vez encenada em Minas

Gerais.

Conclusão

Os Deputados consideraram que o encontro foi profícuo e que promoveu, conforme

pretendido, maior familiaridade com o trabalho artístico desenvolvido pela Orquestra.

Puderam verificar, ainda, a disposição para o diálogo tanto dos representantes dos

músicos quanto do governo do Estado.

O Presidente da Comissão de Cultura colocou a Comissão à disposição para a

realização  de  novos  encontros  para  dar  prosseguimento  aos  debates  acerca  da

Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Elismar Prado, Presidente – Luiz Carlos Miranda – Luzia Ferreira.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/8/2011

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite,  Cássio  Soares  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado João

Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do
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Deputado Cássio Soares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios da Sra. Walneida Maria de Carvalho Tiburcio, Presidente da

CDL  de  São  Lourenço,  e  do  Sr.  Luiz  Cesar  Pereira  Negreiros,  Presidente  da

Associação  Comercial  e  Empresarial  de  São  Lourenço,  solicitando  que  esta

Comissão intervenha junto ao Executivo para que seja implantado um batalhão da

Polícia Militar nesse Município, uma vez que a condição de Companhia Independente

da PM local já dura mais de cinco anos; e dos Deputados Antônio Júlio solicitando a

intervenção desta Comissão e encaminhando documento subscrito pelo Presidente

do Sindicato dos Produtores Rurais de Martinho Campos, o qual relata a insegurança

pública  da  população  devido  à  ausência  de  adoção  de  medidas  repressivas  à

criminalidade pelas autoridades; Rogério Correia encaminhando cópia da Moção nº

467,  da  Câmara  Municipal  de  Uberaba,  que  solicita  empenho  para  que  as

reivindicações  da  Polícia  Civil  sejam  atendidas;  Subten.  PM  Raimundo  Nonato

Meneses  Araújo,  Presidente  da  Associação  dos  Praças  Policiais  e  Bombeiros

Militares de Minas Gerais - Aspra - e Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Coordenador

da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Aspra, solicitando providências

relativamente  a  denúncias  sobre  o  atendimento indigno que os  praças  da  Polícia

Militar que trabalham nas guarnições de atendimento comunitário, inclusive no Centro

Integrado de Atenção ao Menor, estão recebendo nas delegacias e encaminhando

cópia do ofício dirigido ao Secretário de Defesa Social que contém essas denúncias;

Valmir de Paula Ramos, Chefe do 8º Departamento de Polícia Civil de Governador

Valadares, encaminhando ofício do titular da delegacia de Coroaci que informa sobre

o andamento de diversas investigações realizadas no Município de Virgolândia; e de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Hélio  Marcos  Mendonça,  Presidente  da  Câmara

Municipal  de  Manhumirim;  Oslens  Alvarenga  Dumont,  Presidente  da  Câmara

Municipal  de  Juatuba;  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social,  em

resposta ao Requerimento n° 663/2011; Josué Costa Valadão, Secretário de Governo
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da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (14/7/2011); Alceu José Torres Marques,

Procurador-Geral de Justiça do Estado; Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa

Social (2); José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (30/7/2011). Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimentos nº 1.228/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  da

Deputada Liza Prado e dos Deputados Almir  Paraca e Pompílio Canavez em que

solicitam  seja  realizada  reunião  conjunta  desta  Comissão  e  das  Comissões  de

Assuntos Municipais e de Saúde para debater a prevenção ao uso de drogas, em

especial o “crack' e o “oxi”, bem como o tratamento de dependentes; da Deputada

Liza  Prado  (2)  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

debater as condições de trabalho dos Peritos Criminais do Estado, especialmente a

deficiência  na  reposição  de  equipamentos  e  materiais  básicos  de  trabalho  e  a

inadequação para realização do serviço interno; seja realizada reunião de audiência

pública  para  debater  possíveis  irregularidades  no  emplacamento  dos  veículos  no

Estado, realizado pelo Detran-MG, conforme denúncia do jornal “Estado de Minas”;

do Deputado Luiz Carlos Miranda em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública conjunta desta Comissão e da Comissão de Saúde para discutir o avanço das

drogas nas regiões do Vale do Aço e do Rio Doce e para buscar  alternativas de

prevenção; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para debater medidas que possam impedir a disseminação da

nova droga, conhecida como “oxi”, no Estado; do Deputado Neider Moreira em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta Comissão e da

Comissão de Administração Pública para debater a atuação dos rondas noturnos e

motovigias em Belo Horizonte; do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta Comissão e da Comissão

de Saúde para discutir o Projeto de Lei nº 1.133/2011, em tramitação nesta Casa, que

institui a Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária; do

Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada reunião de audiência
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pública para obter esclarecimentos sobre a negativa de recebimento de ocorrência

policial  pelo  Delegado João Maurício  Penna Lamounier,  em 28/7/2011,  no  Centro

Integrado  de  Atendimento  ao  Adolescente  Autor  de  Ato  Infracional.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2011.

Sargento Rodrigues, Presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/8/2011

Às 13h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Celinho do Sinttrocel (substituindo o Deputado Ulysses Gomes, por indicação

da  Liderança  do  Bloco  Minas  Sem  Censura)  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o

Deputado  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; a Deputada Rosângela Reis,

membro da Comissão de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do art. 204 do

Regimento Interno. Havendo número regimental,  o Presidente, Deputado Zé Maia,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento dos Projetos de

Lei nºs 2.123 e 2.124/2011, para os quais avocou a si a relatoria. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, no turno único, do Projeto de Lei nº 2.124/2001

na forma do Substitutivo nº 1 (relator:  Deputado Zé Maia).  A seguir,  o Presidente

determina a distribuição em avulso do parecer que conclui pela aprovação, no turno

único, do Projeto de Lei nº 2.123/2011 e pela rejeição da Emenda nº 1, apresentada

pelo Deputado Rogério Correia, do qual é relator. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a reunião conjunta na mesma data, às 20 horas, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana - Duarte Bechir - Sebastião Costa.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/8/2011

Às 16h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Elismar  Prado  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Henrique,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da

Sra. Ana Maria Cotta Repolês, Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Dom

Silvério; e dos Srs. Mateus de Lima Leite Soares, Prefeito Municipal de Felicio dos

Santos;Hasenclever Peres Valladão, Prefeito Municipal de Estrela Dalva; Ângelo José

Roncalli de Freitas, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Pará; Heli de Souza Maia,

Secretário  Municipal  de  Educação e Cultura  de Itaúna;  Jacinto  Moreira  dos Reis,

Secretário da Câmara Municipal de Coromandel; José Raimundo Gomes, Presidente

da Câmara Municipal de Caeté, publicados no “Diário do Legislativo” de 14/7/2011, e

dos Srs. Manoel Pereira de Souza Juntolli, Secretário Municipal de Educação; Rosa

Maria Signoretti Araújo, Gerente da Casa de Cultura, de Machado; Janoário Arantes,

Prefeito Municipal de Itamogi; Fábio Nogueira Machado, Prefeito Municipal de Santa

Bárbara do Monte Verde; José Lourenço, Prefeito Municipal de Passabém; Moacir

Américo  de  Moura,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Dores  de  Campos;  Filipe

Cardoso Carielo, Vereador da Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro; Manoel do

Nascimento  Assis,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Santana  do  Paraíso,

publicadas no “Diário do Legislativo” de 30/7/2011. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que
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dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento nº 1.195/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.548 e

1.623/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso - Luiz Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.908/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria  do Deputado Gustavo Perrella,  o  projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes Eficientes – Adefe

–, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.908/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Deficientes  Eficientes  –  Adefe  –,  com sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  objetivo

promover a mais ampla integração entre as pessoas com deficiência e a comunidade

em que estão inseridas.

Com  esse  propósito,  a  instituição  atende  crianças  portadoras  de  necessidades

especiais, assegurando-lhes seus direitos, nos termos do Estatuto da Criança e do

Adolescente,  prestando-lhes  assistência  social,  educativa  e  condições  para  seu

desenvolvimento;  luta  pela  igualdade  de  direitos  e  contra  toda  forma  de
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discriminação; incentiva o segmento a que se dedica a participar de entidades que

defendem  seus  direitos  e  promove  o  intercâmbio  de  informações  com  essas

entidades; realiza projetos de educação e qualificação profissional, visando aumentar

a  renda  da  pessoa  com  deficiência;  combate  a  fome  e  a  pobreza,  por  meio  de

campanhas  de distribuição de alimentos  às  famílias  dos deficientes  que não têm

condições de trabalhar.

Diante  do  relevante  trabalho  realizado  pela  Adefe,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.908/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 185/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria dos Deputados Elismar Prado e Almir Paraca, a proposição em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.134/2008, altera o art. 8º da Lei

nº 10.501, de 17/10/91, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da criança e

do adolescente, cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e

dá outras providências.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para exame de mérito, nos termos do

art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por objetivo alterar o art. 8o da Lei no 10.501, de

1991, que trata da composição do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente,  o  qual  passaria  a  ser  composto  por  26  membros  e,  entre  os

representantes do poder público, estariam pessoas provenientes das Secretarias de

Estado de Esportes e da Juventude, de Cultura e de Governo.
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Na justificação da proposição, os autores afirmam que a integração das Secretarias

de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude,  de  Cultura  e  de  Governo  no  Conselho

Estadual  tem  como  parâmetro  aquele  estabelecido  pelo  Conselho  Nacional  dos

Direitos da Criança e do Adolescente.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto, afirmando que é competência concorrente do Estado legislar

sobre proteção da infância e juventude e que a inclusão de representantes da Pasta

no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente resultará em uma

atuação mais significativa em prol do desenvolvimento do esporte para crianças e

adolescentes,  com  mais  participação  dos  jovens,  afastando-os  da  ociosidade  e

redirecionando-os para uma vida mais saudável e ativa, com melhores perspectivas.

Além disso, a Constituição da República, em seu art. 227, estabelece como dever

do Estado, da sociedade e da família assegurar a absoluta prioridade dos direitos da

criança e do adolescente. A Constituição do Estado, por sua vez, determina, no art.

222,  que  é  dever  do  Estado  promover  ações  que  assegurem  à  criança  e  ao

adolescente os direitos constitucionalmente previstos.

A Lei Federal n° 8.069, de 13/7/90 – Estatuto da Cr iança e do Adolescente – prevê,

em  seu  art.  88,  III,  como uma  diretriz  da  política  de  atendimento,  “a  criação  de

conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente,

órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis,  assegurada a

participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis

federal, estaduais e municipais”.

O art. 24, XV, da Constituição da República conferiu à União, aos Estados e ao

Distrito Federal atribuição para legislar concorrentemente sobre proteção à infância e

à juventude. Desse modo, a alteração proposta se mostra conveniente para a plena

realização dos direitos estabelecidos no ordenamento jurídico em vigor, bem como

para o cumprimento das obrigações do próprio Conselho, garantindo-se mais eficácia

aos direitos das crianças e dos adolescentes.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 185/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.
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Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Rogério  Correia,  relator  -  Ivair  Nogueira  -  Neider

Moreira.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.167/ 2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.885/2007,  dispõe  sobre  a  delegação  do

serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros e dá outras

providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou. Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao

mérito, nos termos do art.  188, combinado com o art. 102, XII,  “b”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto em análise pretende fixar o prazo de cinco anos, prorrogável por igual

período,  para a duração dos contratos  de delegação a particulares do serviço de

transporte  coletivo  rodoviário  intermunicipal  de  passageiros  pelo Departamento  de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG. De acordo com o autor

da proposição, o sistema atual de delegação do serviço de transporte intermunicipal

de  passageiros  favorece práticas cartoriais,  com um número reduzido  de grandes

empresas perpetuando-se na operação das linhas de transporte.

É importante ressaltar que o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal

de passageiros é um importante elemento da logística estadual. Minas Gerais é um

Estado com grande extensão territorial e com elevado número de Municípios (853).

Dessa  forma,  o  bom  funcionamento  do  sistema  de  transporte  coletivo  rodoviário

intermunicipal é importante para a ligação dessa extensa rede, unindo Municípios por

meio do transporte de passageiros, pequenas cargas e encomendas. Além disso, o
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transporte coletivo rodoviário intermunicipal, quando eficiente e com tarifas módicas,

desestimula  o  transporte  em  veículos  particulares  de  pequeno  porte,  como

automóveis,  que  frequentemente  circulam  com  apenas  uma  pessoa,  causando

problemas como poluição e congestionamento das vias. Fica assim demonstrada a

importância desse serviço público e de seu bom funcionamento.

Conforme destacado pela Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer, ao

vislumbre  da  concorrência,  é  natural  que  os  particulares  que  se  candidatam  a

explorar o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros se

preparem para o certame, buscando a vitória por meio do atendimento dos critérios

de escolha a serem definidos em edital. A concorrência, a depender do formato de

licitação a ser definido pelo administrador,  pode se dar,  por exemplo, por meio de

prestação  pecuniária  a  ser  paga  ao  Estado  pelo  concessionário  do  serviço,  pela

modicidade  tarifária,  pela  qualidade  do  serviço  ou,  ainda,  por  uma  combinação

desses fatores. Ora, todos esses critérios de escolha revertem em benefício para a

população do Estado, especialmente para os usuários do serviço. Fica demonstrado

assim  que  o  incentivo  à  concorrência,  por  meio  da  promoção  de  processos

concorrenciais periódicos, é de interesse público.

Por  outro  lado,  a  prestação  do  serviço  de  transporte  coletivo  rodoviário

intermunicipal de passageiros requer das empresas que o exploram investimentos

significativos  em  contratação  e  treinamento  de  recursos  humanos,  aquisição  de

veículos,  entre  outros.  Assim,  e  também  conforme  apontado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, é necessário que o período de delegação seja suficiente para

a amortização desses investimentos e para a obtenção de lucro, resultando em uma

equação econômico-financeira justa tanto para os usuários do serviço como para o

particular  que  explora  o  serviço  público.  Uma vez que esse período depende  de

diversos  fatores,  como  o  avanço  tecnológico  dos  veículos,  a  disponibilidade  de

recursos  humanos  e  fatores  de  conjuntura  econômica,  não  parece  razoável

determinar  em  lei  que  o  prazo  de  concessão  seja  fixado  de  maneira  rígida.  Ao

contrário, parece razoável permitir ao administrador público determinar a duração do

contrato,  de  forma  a  facilitar  o  alcance  de  uma  equação  econômico-financeira

favorável  aos usuários  e aos prestadores  do  serviço.  Para garantir  esse objetivo,
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entretanto, é necessário observar a necessidade legal de que o contrato tenha prazo

certo, bem como estabelecer as diretrizes para sua prorrogação.

Os pontos acima ressaltados foram trabalhados de forma proveitosa pela Comissão

de  Constituição e  Justiça,  por  meio  do  Substitutivo  nº  1.  Entretanto,  de  forma  a

clarificar as condições em que pode haver a transferência da concessão, permissão

ou do controle societário da delegatária, sem que haja prejuízo da continuidade e da

qualidade do serviço, é apresentado o Substitutivo nº  2,  que também incorpora o

aperfeiçoamento proposto pela Constituição e Justiça por meio do Substitutivo nº 1. O

Substitutivo nº 2 está em consonância com a Lei Federal nº 8.987, de 1995, que trata

da  concessão  e  permissão  da  prestação  de  serviços  públicos,  destacando-se  as

disposições do parágrafo único do art.  1º  e do § 1º do art.  27 da referida norma

federal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.167/2011, no

1º turno,  na  forma do Substitutivo  nº  2,  a seguir  apresentado,  e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera o art. 243 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe

sobre a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 243 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, passa a

vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º, 2º e 3º:

“Art. 243 – (...)

§  1º  -  As  concessões  ou  permissões  a  que  se  refere  o  inciso  VI  deste  artigo

vigorarão por prazo determinado, fixado pelo Poder Executivo, prorrogável uma vez,

por igual período.

§ 2º -  A transferência da concessão, da permissão ou do controle societário  da

delegatária  dependerá  da  prévia  anuência  do  poder  concedente,  sob  pena  de

caducidade da delegação.

§ 3º - Para fins de obtenção da anuência de que trata o § 2º, o pretendente deverá:
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I  -  atender  às  exigências  de  capacidade  técnica,  idoneidade  financeira  e

regularidade jurídica e fiscal necessárias para prestação do serviço;

II - comprometer-se a cumprir na integridade o contrato em vigor.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente e relator – Doutor Viana – Bruno Siqueira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2011

ATA

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/8/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Questão  de  ordem  -  Correspondência:  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.272  a  2.290/2011  -

Requerimentos  nºs  1.293  a  1.299/2011  -  Comunicações:  Comunicações  dos

Deputados Mauri Torres e Doutor Viana - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado

Gustavo Valadares e da Deputada Maria Tereza Lara - Questão de ordem; chamada

para  recomposição  de  quórum;  inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos

trabalhos  -  Registro  de  presença  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Encerramento  -

Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Paulo Guedes - Jayro Lessa - Adalclever Lopes -

Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes

- Antonio Lerin -  Arlen Santiago - Bosco -  Bruno Siqueira - Carlin Moura -  Carlos

Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor

Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Neider Moreira - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi esta questão de ordem para que

V.  Exa.  me  ajudasse,  não  apenas  a  este  Deputado,  como  também  à  própria

Assembleia Legislativa, no movimento que fizemos ao final do primeiro semestre e no

acordo feito  nesta Casa para buscar  alternativa de negociação para  a  greve dos

professores, que já dura mais de 60 dias, se considerarmos o período de recesso de

julho.  Na  ocasião,  apontávamos  a  necessidade  de  reiniciar  o  processo  de

negociação. A partir de todo o período em que fizemos obstrução nesta Assembleia,

do  ponto  de vista do Bloco Minas sem Censura,  terminamos o semestre,  após a

obstrução,  com o  acordo de  formação de  uma comissão de negociação,  que foi

nomeada por V. Exa., Presidente Deputado Dinis Pinheiro. Eu e o Deputado Paulo

Lamac  ficamos  responsáveis  pelo  Bloco  Minas  sem  Censura,  assim  como  o

Deputado  Bosco  e  o  Deputado  Sebastião  Costa  pelo  bloco  referente  à  base  do

governo. Portanto, fizemos uma comissão paritária cujo objetivo era negociar com o

sindicato  e  o  governo  uma alternativa,  uma  saída  de  negociação.  Fizemos  uma

reunião com a Secretária Renata Vilhena, com o Sind-UTE, representado pela Beatriz

e pela companheira Marilda, de Divinópolis, além da presença da Ana Lúcia Gazzola,

nossa Secretária  de Educação. Nessa reunião,  embora avançássemos em alguns

pontos que deveriam ser discutidos, quanto ao essencial, ou seja, a discussão do

piso, não houve acordo para inseri-la na negociação. Portanto, isso impossibilitou que

a greve fosse suspensa e os professores reiteraram sua continuação. Hoje, por sinal,

acontecerá  uma  assembleia,  e,  pelo  que  foi  apontado  pelo  comando  de  greve,

continuarão  com  o  movimento  grevista.  Amanhã  termina  o  prazo  para  que  os
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professores  façam  a  opção  entre  subsídio  e  piso  salarial.  A grande  maioria  está

optando  pelo  piso,  o  que  levará  o  governo  a,  necessariamente,  discutir  a

implementação do referido piso pela  nova legislação federal.  Sr.  Presidente,  essa

discussão do procedimento de negociação precisa, portanto, voltar a ser feita com o

governo. Minha questão de ordem é que V. Exa. interfira junto ao governo para que a

comissão de Deputados inicie essa discussão com as duas Secretárias ou com quem

o Governador Anastasia designar. Eu e o Deputado Bosco estivemos presentes na

reunião e discutimos o assunto com o Sind-UTE, mas precisávamos também - não é

mesmo, Deputado Bosco? -  discutir  com o governo e depois,  quem sabe, abrir  a

negociação entre sindicato e governo.  Esse é o  papel  da comissão.  Peço ao Sr.

Presidente,  já  que  a  comissão  é  legislativa  e  foi  formada  nesta  Casa,  portanto

institucionalizada pela Assembleia, que nos reunamos com o governo. Solicito a V.

Exa., já que afiançou nosso acordo, que peça ao governo que receba a comissão de

Deputados para que, depois, governo e sindicato discutam a abertura de negociação.

Sr.  Presidente,  aproveito  o  ensejo  e  já  vou  terminando  para  pedir  também  aos

Deputados que contribuam com o fundo de greve dos professores, o SOS Educação.

Deputado Rômulo, eles tiveram o salário cortado. Então, muitos deles pedem uma

contribuição  real  a  nós,  Deputados,  e  a  esta  Assembleia  Legislativa,  pedem  que

contribuamos  com eles,  pois  muitos  receberam R$150,00,  R$200,00.  Está aqui  o

cofrinho dos professores. Darei exemplo e colocarei uma notinha de R$100,00 para

ajudar com o fundo de greve, já que recebi neste mês. Peço também aos Deputados

que contribuam com os  professores e  deem uma contribuição  de R$100,00  para

ajudar no comando de greve e na compra da cesta básica. Infelizmente há muitos

professores passando fome. Tenho certeza de que o Governador Anastasia atenderá

ao nosso apelo e ao do Presidente Deputado Dinis Pinheiro. Reiniciaremos a nossa

negociação, que é desejo não só dos Deputados, dos professores e da comissão que

foi  instituída  pelo  Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro,  mas  também  da  imensa

maioria do nosso povo, dos alunos e estudantes que terão de praticar a prova do

Enem. Enfim, esse é um desejo do povo de Minas Gerais e dos pais que estão hoje

indo ao Ministério Público pedir intervenção. Indago a V. Exa. se ainda hoje é possível

dar a data da reunião dessa negociação, para que a comuniquemos na assembleia
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dos  professores,  a  fim  de  que  fiquem  mais  tranquilos  quanto  à  abertura  de

negociação. Peço aos Deputados que nos ajudem na contribuição do fundo de greve

dos professores e na compra de cesta básica. Um abraço.

Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIO

Da  Sra.  Zilda  Claudia  Leles,  da  Seção  de  Policiamento  e  Fiscalização  da  4ª

Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal, informando, em atenção a

solicitação do Deputado Carlos Mosconi, que as vias indicadas na referida solicitação

não estão compreendidas na competência dessa Superintendência e que orientou a

unidade operacional da região a tomar medidas pertinentes.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.272/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária pelo Progresso de Contria -

ACPC -, com sede no Município de Corinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  pelo

Progresso de Contria - ACPC -, com sede no Município de Corinto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Doutor Viana

Justificação:  A Associação Comunitária pelo Progresso de Contria - ACPC -, com

sede no Município de Corinto, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

e de duração por tempo indeterminado.

Essa importante associação tem por finalidade a promoção de ações de incentivo à

geração de emprego e  renda na comunidade  de Contria,  em benefício  dos  seus
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associados,  a  promoção  da  cultura  do  associativismo  e  a  defesa  dos  direitos

fundamentais dos associados, entre outras finalidades.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.273/2011

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural Meninos do Bairro,

com sede no Município de Papagaios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  e  Cultural

Meninos do Bairro, com sede no Município de Papagaios.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Esportiva e Cultural Meninos do Bairro, com sede no

Município de Papagaios, tem realizado importante trabalho social junto à comunidade

local,  destacando-se  atividades  ligadas  à  prática  esportiva  e  de  entretenimento,

agregando assim novos valores e proporcionando melhor qualidade de vida àqueles

que buscam a entidade.

Para que a entidade seja contemplada com a declaração de utilidade pública, conto

com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.274/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 978/2007)

Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamentos psicológico

e social junto às famílias de vítimas de acidentes naturais, calamidades e eventos de

grande proporção.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  desenvolver  ações  de
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acompanhamentos psicológico e social  junto às  famílias  das vítimas de acidentes

naturais, calamidades e eventos de grande proporção.

Parágrafo  único  -  As  ações  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  poderão  ser

implantadas  no  âmbito  de  programa  governamental  que  tenha  por  objetivo  o

incremento das atividades relacionadas com o Gabinete  Militar  do Governador  do

Estado,  notadamente  aquelas  ligadas  à  Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil,

observadas as condições estabelecidas em regulamento.

Art.  2º  -  As  ações  de  acompanhamento  psicossocial  de  que  trata  o  art.  1º

compreendem:

I - elaboração e execução de atividades que visem ao monitoramento psicológico

como auxílio no tratamento e na amenização de traumas eventualmente ocasionados;

II - elaboração e execução de atividades com vistas ao assessoramento assistencial

no decorrer de situações sociais problemáticas, para o devido encaminhamento aos

órgãos competentes;

III - realização de pesquisas de naturezas social e familiar para cadastramento da

população afetada;

IV - proposta, execução e avaliação de atividades de promoção da integração entre

o atendimento psicossocial e as atividades de defesa civil;

V - proposta, execução e avaliação de atividades comunitárias de solidariedade.

Art. 3º - São diretrizes para a execução das ações de acompanhamento social:

I - articulação entre os setores do Estado e os demais entes federados, de forma a

garantir a eficácia das ações;

II - articulação com instituições privadas, notadamente as de caráter assistencial e

as organizações comunitárias locais.

Art. 4º - O desenvolvimento das ações de trata esta lei respeitará o disposto nas

Leis nº 7.157, de 7 de dezembro de 1977, e 11.102, de 26 de maio de 1993, nas Leis

Delegadas nºs 51, de 21 de janeiro de 2003, e 132, de 25 de janeiro de 2007, e nos

Decretos nºs 19.077, de 12 de fevereiro de 1978, e 43.424, de 10 de julho de 2003,

observadas as atribuições e competências disciplinadas pelo Sistema Nacional de

Defesa Civil - Sindec.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



471
____________________________________________________________________________

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Jayro Lessa

Justificação:  O  Governo  Federal,  ao  editar  o  Decreto  nº  5.376,  de  17/2/2005,

revogando os Decretos  nºs  895,  de 16/8/93,  e 4.980,  de 4/2/2004,  reformulou as

diretrizes nacionais para fins de planejamento e execução das atividades de defesa

civil,  organizando  o  Sistema  Nacional  de  Defesa  Civil  -  Sindec  -  e  o  Conselho

Nacional de Defesa Civil - Condec.

Dessa forma, a União, ao exercitar sua competência privativa para legislar sobre as

atividades  de  defesa  civil,  nos  termos  do  art.  22,  XXVIII,  da  Constituição  da

República, visou a planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades

públicas, especialmente as secas e as inundações, de acordo com o art. 21, XXIII,

também da Carta Magna.

O Estado de Minas Gerais, por sua vez, tem buscado adequar, nas áreas de sua

atuação, com base nos arts. 144, §§ 5º e 6º, da Lei Maior, e 66, III, “a”, da Carta

mineira, além do disposto na recente legislação federal, as Leis nºs 7.157, de 7/12/77,

e 11.102, de 26/5/93, às Leis Delegadas nºs 51, de 21/1/2003, e 132, de 25/1/2007,

assim como o Decreto nº 19.077, de 12/2/78, com a edição do Diploma nº 43.424, de

10/7/2003.

Assim, Minas pretende alinhar-se à nova ordem implementada com estruturação do

Sindec, naquilo que se refere às atribuições e às competências delegadas ao Estado,

com  relação  à  coordenação  e  à  execução  de  ações  de  defesa  civil,  como  a

manutenção de informações, a elaboração de planos e programas, a obrigação de

previsão de recursos orçamentários como contrapartida às transferências de recursos

da União, a capacitação de recursos humanos, a execução, a distribuição e o controle

de  suprimentos  alimentares  e  a  proposição  de  decretação  ou  homologação  de

situação  de  emergência  e  de  estado  de  calamidade,  em  estrita  observância  dos

critérios estabelecidos pelo Condec.

Ocorre  que nesse tempo,  tanto  a  União  quanto  o  Estado  de Minas  Gerais,  ao

editarem ou promulgarem diplomas legais relacionados com as atividades de defesa

civil,  não  dispuseram,  de  maneira  explícita,  em  nenhum  deles,  sobre  matéria

condizente às ações e às atividades de acompanhamentos psicológico e social junto
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às  famílias  das  vítimas  de  acidentes  naturais,  calamidades  e  eventos  de  grande

proporção.

A exemplo do disposto no Decreto Federal 1.080, de 8/3/94, que regulamenta o

Fundo Especial para Calamidades Públicas, há somente previsão de destinação para

suas aplicações nas prestações de ordem material  às vítimas e aos trabalhos de

recuperação da infra-estrutura atingida, uma vez que menciona, de forma taxativa,

em seu art. 1º, alíneas “a” e “b”, e respectivos itens, o seguinte:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - (...)

a) suprimento de:

1- alimentos;

2 - água potável;

3 - medicamentos, material de penso, material de primeiros socorros e artigos de

higiene individual e asseio corporal;

4 - roupas e agasalhos;

5 - material de estacionamento ou de abrigo, utensílios domésticos e outros;

6 - material necessário à instalação e operacionalização e higienização de abrigos

emergenciais;

7 - combustível, óleos e lubrificantes;

8 - equipamentos para resgate;

9 - material de limpeza, desinfecção e saneamento básico emergencial;

10 - apoio logístico às equipes empenhadas nas operações;

11 - material de sepultamento;

b) pagamento de serviços relacionados com:

1 - desobstrução, desmonte de estruturas definitivamente danificadas e remoção de

escombros;

2 - restabelecimento emergencial dos serviços básicos essenciais;

3 - outros serviços de terceiros;

4 - transportes;

c)  reembolso  de  despesas  efetuadas  por  entidades  públicas  ou  privadas

prestadoras de serviços e socorros”.
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Com tal entendimento, aspectos como o psicológico e o de assistencial social, de

suma  importância  no  amparo  às  famílias  das  vítimas  de  acidentes  naturais,

calamidades  e  eventos  de  grande  proporção,  foram  preteridos,  pois  não  foram

abordados, em momento algum, pelos legisladores, que somente se dedicaram ao

atendimento  emergencial  de  caráter  material,  não  menos  importante,  mas

esqueceram dos piores momentos que envolvem a ocorrência de um fato trágico: os

que vêm depois.

Este  projeto,  ao  “autorizar  o  Poder  Executivo  a  desenvolver  ações  de

acompanhamentos  psicológico  e  social  junto  às  famílias  de  vítimas  de  acidentes

naturais,  calamidades e eventos de grande proporção”,  não objetiva preencher as

lacunas deixadas pelos governos federal e estadual, ao disporem sobre as ações de

defesa civil, invadindo competências legislativas federal nem estadual, mas chamar a

atenção para a importância do “monitoramento psicológico.”; e do “assessoramento

assistencial” para aqueles que, além de sofrerem a perda dos entes queridos e, na

maioria  das  vezes,  do próprio  lar,  amargam a dor  e o desespero,  causados  pela

incerteza do futuro.

E como tais tragédias atingem, em grande parte, pessoas humildes, que têm sua

situação agravada pela desinformação, uma vez que não possuem os conhecimentos

técnicos necessários  à tomada de providências  legais,  junto aos  órgãos públicos,

sentem-se ainda mais perdidos e desamparados.

A  iniciativa,  ao  propor  tal  discussão,  intenciona  alertar  os  organismos

governamentais  competentes  acerca  da  necessidade  de  se  atentar  também  ao

aspecto humano, que, sem dúvida alguma, pode e deve ser considerado, quando da

prestação dos serviços de defesa civil,  no atendimento às tragédias causadas por

acidentes naturais, calamidades e outros eventos de grande proporção.

Assim autorizado e  julgando necessário,  o  Poder  Executivo  poderá,  a  qualquer

tempo, com programas e projetos específicos, regulamentar o desenvolvimento de

ações de acompanhamentos psicológico e social junto às famílias das vítimas, em

complemento  às  atividades  de  defesa  civil,  respeitando  as  normas  federais  e

estaduais vigentes.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto
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de lei.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente pelo Deputado Neilando

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.177/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.275/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade de impressão com código braile das carteiras de

identidade de pessoas portadoras de deficiências visuais emitidas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a impressão com código braile das carteiras de identidade de

pessoas portadoras de deficiências visuais emitidas no Estado.

Parágrafo  único  - O  documento  previsto  no  “caput”  deste  artigo  deve  conter  o

número, o nome da pessoa, a data de nascimento e a data de emissão em código

braile.

Art.  2º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Institui o nosso Código Civil que, atingindo a maioridade, o indivíduo

torna-se apto a exercer todas as atividades da vida civil. Entretanto, quando a pessoa

possui algum tipo de incapacidade, tanto absoluta quanto relativa, o exercício de seus

direitos de fato pode tornar-se mais difícil.

Desse modo, a fim de assegurar que essas pessoas portadoras de deficiências

possam  usufruir  dos  direitos  garantidos  pela  legislação,  devemos  fornecer  os

instrumentos legais necessários para a sua efetivação.

No caso dos deficientes visuais, existe o código braile, formado por caracteres em

relevo, lidos da esquerda para direita, com uma ou ambas as mãos, que lhes permite

a leitura de escritos.

Documentos  são  as  marcas  que  individualizam  seu  titular  e  representam  sua

expressão  na sociedade.  A carteira  de  identidade é  um  documento  com validade

nacional  hábil  à  identificação  dos  cidadãos.  Assim,  se,  neste  documento,  forem
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inseridas as  informações relativas  ao  seu portador  em braile,  permitiremos que o

exercício dos direitos da pessoa seja garantido nacionalmente com um documento de

caráter permanente. Existe estreita correlação entre o indivíduo e a edição de seus

documentos  pessoais,  o  que  eleva  sua  auto-estima,  pois  permite  a  leitura  na

linguagem que lhe é própria.

A propositura que submeto tem por objetivo tornar obrigatória a impressão com o

código  braile  das  cédulas  de  identidade  de  pessoas  portadoras  de  deficiências

visuais, em todo o Estado.

Diante do grande alcance social desta proposição, solicito apoio dos nobres pares

para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.276/2011

Assegura às pessoas portadoras de albinismo o exercício de direitos básicos nas

áreas de educação, saúde e trabalho no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam assegurados às pessoas portadoras de necessidades especiais em

razão  de  hipopigmentação  congênita  (albinismo)  direitos  básicos  nas  áreas  de

educação, saúde e trabalho, com vistas ao seu bem-estar pessoal e à sua integração

social:

I - em educação:

a)  assegurar  matrícula  compulsória  em  cursos  regulares  de  estabelecimentos

educacionais públicos em todos os níveis, com vistas à sua integração ao sistema

regular de ensino;

b) criar na escola ambiente estimulante e apropriado às especificidades do aluno

portador de deficiência visual em razão do albinismo;

c)  assegurar  a presença na escola de  professor  especializado,  conhecedor  das

particularidades educacionais dos portadores de albinismo;

d) apoiar na sala de aula os alunos portadores de albinismo no uso de recursos

óticos e não óticos e no acesso a textos e livros impressos em tipos ampliados que

compensem suas limitações individuais;
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e)  orientar  e  disponibilizar  ao  aluno  portador  de  albinismo  na  utilização  de

protetores  solares  quando  da  realização  de  atividades  externas  e  na  prática  de

educação física;

f) facilitar  a escolha de atividades condizentes com suas limitações visuais  sem

prejuízo ao seu desenvolvimento educacional;

II - na saúde:

a)  estabelecer  prioridade  no  atendimento  e  no  tratamento  de  portadores  de

albinismo, nas unidades públicas de saúde;

b) proporcionar acesso dos portadores de albinismo aos serviços públicos de saúde

para a realização periódica de exames oftalmológicos, dermatológicos e oncológicos,

para o monitoramento dos riscos de cegueira e de câncer de pele;

c) facilitar a aquisição de equipamentos necessários à proteção dos olhos (óculos

de sol) e da pele (protetores solares de diversos fatores) e que permitam a melhoria

funcional e a autonomia pessoal dos portadores de albinismo;

d)  promover  o  trabalho  de  prevenção  por  meio  do  aconselhamento  genético  e

psicológico;

III - no trabalho:

a)  intermediar  a  inserção das pessoas portadoras  de albinismo no mercado  de

trabalho, utilizando sistemas de apoio especial ou de colocação seletiva;

b)  promover  serviços  de  habilitação  e  de  reabilitação  profissional  das  pessoas

portadoras de albinismo, com o objetivo de capacitá-las para o trabalho.

Art. 2º - O Poder Executivo determinará às Secretarias de Estado pertinentes para a

garantia dos direitos elencados no artigo anterior as providências necessárias.

Art. 3º - Os gastos para a execução do disposto nesta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art.  4º  -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  devendo  ser

regulamentada no que couber, em noventa dias.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: O albinismo confere à pessoa a cor branca (rósea) da pele, dos pelos

do corpo e  olhos,  devido  à  ausência  da  produção da melanina  -  substância  que
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confere  a  proteção  aos  raios  UVA e  UVB.  Em  consequência,  as  pessoas  estão

sujeitas a desenvolver precocemente diminuição da acuidade visual e até cegueira,

além de inúmeras lesões de pele pré-cancerígenas e cancerígenas, mesmo quando

expostos à iluminação solar indireta.

Apesar da abrangência de uma importante parcela da população, as pessoas com

albinismo vivem hoje em um processo discriminatório constante e em situação de

pobreza  e  abandono,  obrigadas  a  se  lançarem  cedo  no  mercado  de  trabalho

geralmente informal,  em atividades desenvolvidas sob grande exposição solar, tais

como: ajudantes de pedreiro, jornaleiro, verdureiro, o que contribui para agravar suas

mazelas. Apesar disso, até o momento, inexistem ações públicas específicas voltadas

para a acessibilidade e inclusão das pessoas com albinismo. Existem vários tipos de

albinismo, entretanto a forma mais perigosa é a que determina a total ausência de

pigmentação  por  todo  o  corpo.  O  cotidiano  do  albino,  portanto,  é  marcado  pela

intolerância à luz solar e ameaçado, constantemente, pelos riscos da cegueira e do

câncer  de  pele.  Por  ser  considerado  uma  pessoa  portadora  de  necessidades

especiais, o albino precisa de apoio para que seja assegurado o exercício dos seus

direitos básicos hoje contidos em vários artigos da Constituição Federal.

O  Estado  de  Minas  Gerais  precisa  criar  políticas  públicas  de  atenção  aos

portadores  de  albinismo,  contemplando  as  diversas  fases  da  vida,  desde  o

nascimento  até  a  fase  adulta,  com  ênfase  para  o  atendimento  nas  áreas  de

dermatologia  e  oftalmologia.  É  preciso  dar  visibilidade  à  luta  das  pessoas  com

albinismo,  hoje  totalmente  invisíveis  ao  poder  público  e  à  sociedade;  é  preciso

mobilizar estas pessoas e, principalmente, sensibilizar os poderes públicos para os

problemas  enfrentados  pelos  albinos.  Outra  ação  necessária  é  o  levantamento

diagnóstico da situação real do país nessa questão da saúde pública: um censo de

toda a população albina do Brasil.  Como diz o professor  doutor Roberto Biscaro,

militante da causa albina, criador do blog “o albino incoerente”: “devemos discutir não

só a questão da atenção básica para os portadores de albinismo, mas aproveitar para

discutir  como podemos avançar  na quebra da ‘invisibilidade’ das pessoas albinas,

porque  quanto  menos  o  albino  aparece,  menos  consegue  alcançar  seus  direitos

hoje”.



478
____________________________________________________________________________

Neste sentido e por estas razões esperamos que a tramitação desse projeto de lei

encontre guarida entre os  nobres Deputados e possa merecer  a aprovação desta

casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.277/2011

Dispõe sobre a criação e a implantação do programa "Escola Sustentável" e do selo

de mesmo nome na rede escolar do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criados no âmbito da rede escolar do Estado de Minas Gerais:

I - o programa “Escola Sustentável”, do qual podem participar todas as instituições

de educação básica do Estado, públicas ou privadas;

II  -  o  selo  “Escola  Sustentável”,  concedido  àquelas  escolas  que  aderirem  ao

programa “Escola Sustentável”  e  que comprovarem o cumprimento das atividades

sugeridas pelo programa.

Art.  2º  -  O escopo do programa “Escola Sustentável”  é o de fazer com que as

escolas, sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias:

I  -  realizem  a  implantação  de  políticas,  práticas  e  ações  que  visem  ao

desenvolvimento sustentável, de modo a contemplar as necessidades da comunidade

escolar sem que se desrespeite o planeta;

II - incentivem todos os frequentadores das escolas à adoção de hábitos e atitudes

voltadas  à  preservação  dos  recursos  naturais  e  à  construção  de  um  espaço

ecologicamente sustentável.

Art.  3º -  No âmbito do programa “Escola Sustentável”,  as instituições de ensino

poderão promover, entre outras atividades a serem sugeridas pela ampla comunidade

escolar:

I - atitudes voltadas ao controle do consumo de água e energia elétrica, objetivando

à economia de recursos naturais;

II - coleta seletiva de óleo e resíduos sólidos, objetivando à reciclagem de materiais;

III - oficinas de manipulação de materiais recicláveis e reciclados;

IV - preservação das áreas verdes existentes nas escolas e nos seus entornos;
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V  -  ações  que  visem  ao  incentivo  da  produção  e  do  consumo  de  alimentos

orgânicos;

VI - cultivo de hortas e pomares;

VII  -  projetos  especificamente  orientados  ao  atendimento  das  necessidades  da

comunidade escolar e da comunidade na qual a escola estiver inserida;

VIII - palestras temáticas abertas a toda a comunidade, sempre atinentes à ecologia

e à sustentabilidade.

§ 1º - As atividades descritas nos incisos deste artigo deverão ser conduzidas pelo

corpo docente das instituições de ensino, facultada ainda a participação de monitores,

dos pais e dos responsáveis.

§ 2º -  As instituições de ensino que aderirem ao programa “Escola Sustentável”

deverão formar um comitê misto para responder pela organização e pela implantação

do referido programa nas respectivas instituições, com a participação de ao menos

dois alunos e quatro professores.

§ 3º -  As instituições de ensino que aderirem ao programa “Escola Sustentável”

poderão firmar convênios, acordos e parcerias com outras instituições, públicas ou

privadas, com o objetivo de viabilizar o cumprimento das ações, práticas e atividades

descritas neste artigo.

Art.  4º  -  As  escolas  que  aderirem  ao  programa  “Escola  Sustentável”  e  que

comprovarem a adoção da maior parte das práticas e atividades descritas no art. 3º

receberão  o  selo  “Escola  Sustentável”,  emitido  pela  Secretaria  de  Educação  do

Estado, e poderão, inclusive, adicionar os dizeres “Escola Sustentável” à designação

da instituição de ensino.

Art.  5º  -  A Secretaria  de  Educação  do  Estado  será  o  órgão  competente  para

proceder à articulação do programa “Escola Sustentável” e à avaliação das escolas

no que diz respeito ao cumprimento das ações, práticas e atividades necessárias à

obtenção do selo “Escola Sustentável”.

Parágrafo único - Para os fins de que trata o “caput” deste artigo, a Secretaria de

Educação deverá compor um comitê gestor especialmente designado para tratar dos

assuntos relativos ao programa e ao selo “Escola Sustentável”, podendo, para tanto,

convidar  membros de  instituições científicas,  acadêmicas ou  de outros  órgãos da
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administração pública para participar do comitê.

Art.  6º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de sessenta  dias,

contados a partir da data de sua publicação.

Parágrafo  único  -  A regulamentação  de  que trata  o “caput”  deste  artigo  deverá

estabelecer, entre outras conformações:

I - os meios de divulgação do programa;

II  -  os  critérios  necessários  à  obtenção  do  selo  “Escola  Sustentável”  pelas

instituições de ensino participantes do programa;

III - o logotipo do selo “Escola Sustentável”;

IV - a estrutura e o funcionamento do comitê gestor de que trata o parágrafo único

do art. 5º;

V - o modo pelo qual será feita a avaliação das escolas que aderirem ao programa.

Art.  7º  -  As  despesas  resultantes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  das

dotações orçamentárias já consignadas no orçamento vigente.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A presente  propositura  tem  como finalidade  possibilitar  às  escolas

refletirem sobre os aspectos ambientais presentes em seu cotidiano, bem como sobre

as iniciativas capazes de constituir um espaço ecologicamente sustentável.

A adoção de ações de sustentabilidade garante a médio e longo prazos um planeta

em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a

humana.  Garante,  ainda,  os  recursos  naturais  necessários  para  as  próximas

gerações,  possibilitando a manutenção desses recursos naturais  (florestas, matas,

rios,  lagos,  oceanos)  e  garantindo  uma  boa  qualidade  de  vida  para  as  futuras

gerações.

O  fundamental  é  permitir  que  todos  os  envolvidos  (diretores,  coordenadores,

professores,  funcionários  administrativos,  alunos  e  pais)  incorporem  ao  cotidiano

atitudes voltadas à preservação dos recursos naturais.

Ser  ecologicamente  sustentável  significa  apostar  em  desenvolvimento  e  adotar

medidas que não desrespeitem o planeta no presente e satisfaça as necessidades
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humanas sem comprometer o futuro da Terra e das próximas gerações.

As iniciativas da escola são fundamentais para promover a conscientização dos

alunos, os futuros adultos que tomarão conta do planeta.

A questão ambiental é um assunto cada vez mais em pauta na sociedade e pode

estar integrada às práticas cotidianas de uma escola. Esse é o jeito mais eficaz de

transmitir o aprendizado necessário sobre meio ambiente e sustentabilidade.

Ressaltamos que este projeto não acarretará custos para o Estado, pois as escolas

utilizarão orçamento próprio e promoverão parcerias com a comunidade e a iniciativa

privada.  Além  disso,  uma  vez  aprovado  e  implantado,  propiciará  imensuráveis

benefícios  não  só  para  a  escola,  mas  para  toda  população,  razões  pelas  quais

contamos com o apoio e o voto favorável das senhoras e dos senhores Deputados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.278/2011

Dispõe sobre a política de tratamento de doenças raras no  Estado e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Institui a política de tratamento de doenças raras no Estado.

Art. 2º - Entende-se por doença rara a doença que afeta um número limitado de

pessoas entre a população total, definido como menos de uma em cada duas mil, e

que compromete a qualidade de vida e pode causar deficiências.

Art. 3º - O serviço de saúde especializado em doenças raras será oferecido nos

termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,

promulgada por meio do Decreto Federal nº 6.949, de 9 de agosto de 2009.

Art. 4º - A política de tratamento de doenças raras, no âmbito do sistema de saúde

do Estado,  deverá  ser  executada em Centros  de  Referência  em Doenças Raras,

devidamente cadastrados no Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 5º - Os Centros de Referência em Doenças Raras têm como objetivo:

I - prestar assistência médica, de reabilitação e farmacêutica plena aos usuários do

SUS;

II - diagnosticar, mapear e promover a efetividade do tratamento das doenças raras;
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III  -  promover  o  uso  responsável  e  racional  de  medicamentos  de  dispensação

excepcional fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde;

IV  -  proceder  à  avaliação,  ao  acompanhamento  e,  quando  for  o  caso,  à

administração de medicamentos aos pacientes;

V - prescrever, avaliar, adequar, acompanhar a dispensação de órteses, próteses,

meios auxiliares de locomoção e dispositivos médicos;

VI - servir como centro de pesquisa, ensino e extensão em doenças raras na área

da saúde;

VII - encaminhar o paciente para internação, com prescrição médica, em leito de

reabilitação  em  hospital  geral  ou  especializado,  cadastrado  no  Sistema  de

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SIH-SUS;

VIII  -  prover  diagnóstico  e  intervenção  precoce  para  reduzir  ao  máximo  as

deficiências adicionais.

Parágrafo único -  Entende-se por hospital geral ou especializado o hospital que

possui  condições técnicas,  instalações  físicas,  equipamentos e recursos humanos

especializados  para  a  realização  dos  procedimentos  clínicos,  cirúrgicos  e

diagnósticos, necessários para potencializar as ações de reabilitação e atendimento

integral à pessoa com doenças raras.

Art. 6º - A atuação dos Centros de Referência em Doenças Raras deve seguir os

princípios  da  medicina  baseada  em  evidências  e  os  protocolos  do  Ministério  da

Saúde para as doenças raras identificadas.

Parágrafo único - Na ausência de protocolos do Ministério da Saúde, caberá ao

Centro de Referência apresentar ao Ministério da Saúde sugestão de protocolos, com

base na revisão criteriosa da literatura e na melhor evidência científica disponível,

seguindo as diretrizes estabelecidas na Portaria nº 375, de 10 de novembro de 2009,

do Ministério da Saúde.

Art. 7º - O Centro de Referência em Doenças Raras será composto por:

I  -  corpo  médico,  com  títulos  de  especialização  em  ortopedia,  endocrinologia,

reumatologia,  pediatria,  clínica  médica,  neurologia  e  genética,  reconhecidos  pela

respectiva  sociedade  ou  com  residência  médica  reconhecida  pelo  Ministério  da

Educação – MEC -, com experiência profissional em tratamento de doenças raras;
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II  -  equipe  multidisciplinar  composta  por  nutricionista,  enfermeiro,  fisioterapeuta,

fonoaudiólogo,  fisiatra,  farmacêutico,  psicólogo,  terapeuta  ocupacional,  pedagogo,

cientista social, assistente social e dentista;

III  -  Um  médico  dirigente  com  especialização  em  uma  das  seguintes  áreas:

ortopedia,  endocrinologia,  reumatologia,  clínica  médica,  pediatria,  neurologia  ou

genética,  reconhecida  pela  respectiva  sociedade  ou  com  residência  médica

reconhecida pelo MEC.

Parágrafo único - O médico dirigente deverá, independentemente da sua formação,

ter experiência profissional em tratamento de doenças raras.

Art. 8º - Integrarão os Centros de Referência o Serviço de Reabilitação Física, o

Serviço de Referência em Medicina Física e Reabilitação, os Serviços de Maior Nível

de Complexidade e leitos para uso ambulatorial e internação.

§  1º  -  Entende-se  por  Serviço  de  Reabilitação  Física  a  unidade  ambulatorial

devidamente cadastrada no Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único

de Saúde - SIA-SUS que disponha de instalações físicas apropriadas, equipamentos

básicos  para  reabilitação  e  recursos  humanos  com  especialização,  formação  e

capacitação na área de reabilitação, para o atendimento a pacientes com doenças

raras que requerem cuidados de reabilitação.

§ 2º  -  Constitui  um Serviço de Referência  em Medicina Física e Reabilitação a

unidade  ambulatorial,  devidamente  cadastrada  no  Sistema  de  Informações

Ambulatoriais  do  Sistema Único  de  Saúde  -  SIA-SUS  que  disponha  de  serviços

especializados para o diagnóstico, avaliação e tratamento de pessoas com doenças

raras.

§ 3º - Caracteriza-se como Serviço de Maior Nível de Complexidade as instalações

físicas  adequadas  para  o  atendimento  de  pacientes  que  demandem  cuidados

intensivos  de  reabilitação  física,  com  equipe  multiprofissional  e  multidisciplinar

especializada.

Art. 9º - A abertura de cada Centro de Referência em Doenças Raras deverá seguir

as diretrizes e princípios do SUS.

Art. 10 - A Secretaria de Estado de Saúde disponibilizará os recursos materiais e

humanos  necessários  ao  funcionamento  dos  Centros  de  Referência  em  Doenças
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Raras.

Art.  11 -  Os equipamentos existentes  no Estado poderão ser  adaptados  para o

cumprimento da presente lei.

Art.  12 -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de noventa dias,

contados de sua publicação.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Apesar de, individualmente, cada uma das patologias tidas como raras

comprometer menos de uma em cada 2.000 pessoas, é preciso salientar: há mais de

cinco mil doenças raras identificadas. A etiologia das doenças raras é diversificada

sendo  a  grande  maioria  delas  –  80%  -  de  origem  genética,  mas  doenças

degenerativas, autoimunes, infecciosas e oncológicas também podem originá-las.

O  conceito  de  doença  rara  é  absolutamente  transversal,  distribuindo-se  por

entidades  de  causa  genética  (80%),  degenerativas,  autoimunes,  infecciosas,

oncológicas. Estima-se que em cada semana sejam descritas 5 novas patologias em

nível  mundial.  Muitas  delas  têm  um  caráter  sistêmico  e  as  suas  manifestações

clínicas iniciam-se, em, quase 65% dos casos nos 2 primeiros anos de vida, sendo,

aliás, a causa de 35% da mortalidade na idade de 1 ano, 10% de 1 a 5 anos e de

12% entre os 5 e 15 anos.

As  doenças  raras  são,  frequentemente,  crônicas,  progressivas,  degenerativas,

incapacitantes ou fatais. Foi negado a muitos pacientes que sofrem de doença rara o

direito  de  diagnóstico  médico,  de  tratamento  e,  consequentemente,  de  uma  vida

digna. Na União Européia, 25% dos pacientes relataram espera entre 5 e 30 anos

entre o início dos primeiros sintomas e o diagnóstico da sua doença. O diagnóstico

tardio leva a consequências graves, como tratamento médico inadequado, incluindo

cirurgias e dano neurológico grave a 40% dos pacientes. Além disso, muitas vezes ou

o paciente ou algum dos seus familiares deve cessar a sua atividade profissional por

causa da doença.
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As sequelas causadas pelas doenças raras são responsáveis pelo surgimento de

cerca de 30% das deficiências, que podem ser físicas, auditivas, visuais, cognitivas,

comportamentais  ou  múltiplas,  a  depender  de  cada  patologia.  Além disso,  são a

segunda maior causa de mortalidade infantil no Brasil.

A dificuldade no tratamento médico começa na falta de um mapeamento estadual

destas pessoas. A baixa incidência destas, quando comparada com outros países,

leva à suspeita da falta de diagnóstico de muitos casos, em especial nos Estados

mais pobres do Brasil.

Dados internacionais apontam que a mortalidade infantil de portadores de doenças

raras chega a 30% em países desenvolvidos. Este percentual pode ser ainda mais

alto no Brasil,  uma vez que estas  crianças não recebem o tratamento adequado.

Contudo, não existem estudos suficientes sobre a incidência das doenças raras no

Brasil tamanho o despreparo para o diagnóstico e o tratamento dessas enfermidades.

A sistematização do diagnóstico e do tratamento produziria dados concretos capazes

de embasar o desenvolvimento de uma abordagem coerente com as necessidades

desta parcela da população.

O diagnóstico  e  o  tratamento são dificultados pela falta  de conhecimento  sobre

essas  doenças  e  de  protocolos  de  atendimento  específicos.  Faltam  ainda

profissionais especializados capazes de entender as implicações dos tratamentos em

um corpo com características  especiais.  Isso leva ao agravamento de sintomas e

sequelas. Muitas vezes, as pessoas com doenças raras ou as associações que as

congregam são responsáveis  por  localizar  e  traduzir  as  pesquisas  mais  recentes

sobre sua patologia, encaminhando-as para seus médicos.

As  pessoas  com  doenças  raras  enfrentam  gigantescas  dificuldades  sociais,  as

barreiras são muitas vezes intransponíveis. O preconceito contra essas deficiências e

os sintomas físicos pouco comuns destas patologias é frequente, assim como a visão

assistencialista que entende esses indivíduos como um peso para a sociedade, e não

como parte  integral  dela.  Muitos  acabam  isolados  socialmente,  devido  à  falta  de

estrutura  adequada  a  suas  necessidades  específicas  em  escolas,  universidades,

locais de trabalho e centros de lazer. A grande maioria das pessoas com doenças

raras não têm acesso às condições necessárias para atingir seu pleno potencial.
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Para contemplar estas questões e restabelecer a cidadania real das pessoas com

doenças raras é preciso contemplá-las em todas as discussões a respeito de suas

necessidades.

O  Brasil  já  deu  grandes  passos  para  garantir  o  respeito  às  necessidades  das

pessoas portadoras de doenças raras, em especial com a ratificação da convenção

sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo. O Decreto

Federal nº 6.949, de 25/8/2009, integra a convenção e seu protocolo facultativo ao

ordenamento jurídico brasileiro. Com a promulgação do decreto em questão, o Brasil

se  compromete  a  propiciar  “serviços  de  saúde  que  as  pessoas  com  deficiências

necessitam  especificamente  por  causa da sua deficiência,  inclusive  diagnóstico  e

intervenção  precoces,  bem  como  serviços  projetados  para  reduzir  ao  máximo  e

prevenir  deficiências  adicionais”  (art.  25,b).  Contudo,  o  decreto  ainda depende de

regulamentação.

A criação de centros de referência vem ao encontro das disposições da própria

convenção,  sendo a  melhor  forma de tratar  as  doenças  raras.  Uma das  maiores

consequências  da  falta  de  tratamento  adequado  de  doenças  raras  é  o

desenvolvimento  de  deficiências  que  agravam  o  estado  de  saúde  do  paciente,

aumenta as despesas do Sistema Público de Saúde e, principalmente, compromete a

qualidade de vida das pessoas acometidas.

Os centros de referência são a base da política pública para doenças raras na

União  Européia  desde  2005,  embora  alguns  países  tenham  estabelecido  estes

centros antes desta data, como a França, desde 2004.

A aprovação deste projeto e a consequente criação dos centros de referência no

Estado,  além  de  atender  à  obrigação  do  Estado  de  garantir  a  saúde  de  seus

cidadãos,  pode acarretar  economia  aos cofres  públicos,  uma vez que permitirá  o

diagnóstico mais rápido e o tratamento mais eficiente aos pacientes com doenças

raras, diminuindo a mortalidade e o desenvolvimento das deficiências adicionais e

garantindo uma vida com dignidade aos cidadãos do Estado com estas patologias.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.279/2011
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Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Monte  Azul  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município de Monte Azul

imóvel com área de 40.500m² (quarenta mil e quinhentos metros quadrados), situado

nesse Município e registrado sob a Matrícula nº R. 01M2.691, fls. 90, no Livro 2-J do

Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Monte Azul.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado pela

administração pública municipal em projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Monte Azul de imóvel

de propriedade do Estado situado nesse Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município, com vistas a desenvolver

atividades prioritárias de interesse social. Ressalto ainda que esse imóvel foi doado

ao Estado em 1982 pela própria Prefeitura para uso da Companhia de Armazéns e

Silos do Estado de Minas Gerais - Casemg -, que nunca utilizou o terreno. Portanto,

encontra-se em total desuso pelo Estado.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres

parlamentares para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.280/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Moradores de Poterrão,

com sede no Município de Ataleia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Moradores de Poterrão, com sede no Município de Ataleia.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Neilando Pimenta

Justificação: A Associação Comunitária de Moradores de Poterrão é sociedade civil

sem  fins  lucrativos  que  desenvolve  diversas  ações  em  prol  da  população  do

Município de Ataleia, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida.

Assim,  como  disposto  em  seu  estatuto  social,  a  Associação  Comunitária  de

Moradores de Poterrão atua na defesa dos direitos e interesses de seus associados,

reivindicando do poder público as melhorias necessárias para a comunidade, com

vistas  ao  seu  pleno  desenvolvimento  econômico  e  social,  prestando,  assim,

relevantes serviços de reconhecido interesse público.

Ademais,  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  9/2/97,  a  referida  entidade

cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de

utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.281/2011

Proíbe a venda, a oferta, o fornecimento, a entrega e a permissão de consumo de

bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de dezoito anos de idade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibido vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de

bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de dezoito anos de idade.

Art.  2º  -  A proibição prevista  no  art.  1º  implica  o  dever  de  cuidado,  proteção e

vigilância  por  parte  dos  empresários  e  responsáveis  pelos  estabelecimentos

comerciais, fornecedores de produtos ou serviços, seus empregados ou prepostos,

que devem:
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I - afixar avisos da proibição de venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de

consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de dezoito anos,

em tamanho e local de ampla visibilidade, com expressa referência a esta lei e ao art.

243 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

II - utilizar mecanismos que assegurem, no espaço físico onde ocorra venda, oferta,

fornecimento,  entrega ou consumo de bebida  alcoólica,  a integral  observância ao

disposto nesta lei; e

III - zelar para que nas dependências de seus estabelecimentos comerciais não se

permita o consumo de bebidas alcoólicas por menores de dezoito anos.

§ 1º - Os avisos de proibição de que trata o inciso I deste artigo serão afixados em

número suficiente para garantir  sua visibilidade em todos os ambientes, conforme

regulamentação a ser expedida pelo Poder Executivo.

§ 2º - Nos estabelecimentos que operam no sistema de autosserviço, tais como

supermercados, lojas de conveniência, padarias e similares, as  bebidas alcoólicas

deverão ser dispostas em locais ou estandes específicos, distintos dos usados para

os demais produtos expostos, com a afixação, no mesmo espaço, da sinalização de

que trata o inciso I deste artigo.

§ 3º - Além das medidas de que trata o inciso II deste artigo, os empresários e

responsáveis pelos estabelecimentos comerciais e seus empregados ou prepostos

deverão  exigir  documento  oficial  de  identidade,  que  comprove  a  maioridade  do

interessado em consumir bebida alcoólica e, em caso de recusa, deverão abster-se

de fornecer o produto.

§ 4º - Cabe aos empresários e responsáveis pelos estabelecimentos comerciais e

aos seus empregados ou prepostos comprovar à autoridade fiscalizadora, quando por

esta  solicitado,  a  idade  dos  consumidores  que  estejam  fazendo  uso  de  bebidas

alcoólicas nas suas dependências.

Art. 3º - O descumprimento das normas desta lei sujeita os infratores, conforme o

caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal

e das definidas em normas específicas:

I - multa; e

II - interdição.
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Parágrafo  único  -  As  sanções  previstas  neste  artigo  poderão  ser  aplicadas

cumulativamente,  inclusive  por  medida  cautelar,  antecedente  ou  incidente,  de

procedimento administrativo.

Art. 4º - A multa será fixada em, no mínimo, 100 (cem) e, no máximo, 5.000 Ufemgs

(cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) para cada infração cometida,

aplicada em dobro na hipótese de reincidência, observada a seguinte gradação:

I - para as infrações de natureza leve, assim consideradas as condutas contrárias

ao disposto no inciso I e no § 1º do art. 2º:

a) 100 (cem) Ufemgs em se tratando de fornecedor optante pelo Regime Especial

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional -, instituído pela Lei Complementar

Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

b) 500 (quinhentas) Ufemgs para fornecedor que não se enquadre na hipótese da

alínea “a” e cuja receita bruta anual seja igual ou inferior a 650.000 (seiscentas e

cinquenta mil) Ufemgs; e

c) 1.500 (mil e quinhentas) Ufemgs para fornecedor cuja receita bruta anual seja

superior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs.

II  -  Para  as  infrações  de  natureza  média,  assim  consideradas  as  condutas

contrárias ao disposto no inciso II e no § 2º do art. 2º desta lei:

a)  150 (cento  e  cinquenta)  Ufemgs em se tratando de fornecedor  optante  pelo

Simples Nacional;

b) 750 (setecentas e cinquenta) Ufemgs para fornecedor que não se enquadre na

hipótese da alínea “a”  e  cuja  receita  bruta anual  seja  igual  ou inferior  a  650.000

(seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs; e

c) 2.000 (duas mil) Ufemgs para fornecedor cuja receita bruta anual seja superior a

650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs.

III  -  Para  as  infrações  de  natureza  grave,  assim  consideradas  as  condutas

contrárias ao disposto no art. 1º e no art. 2º, inciso III e §§ 3º e 4º desta lei:

a)  200  (duzentas)  Ufemgs  em  se  tratando  de  fornecedor  optante  pelo  Simples

Nacional;

b) 1.000 (mil) Ufemgs para fornecedor que não se enquadre na hipótese da alínea
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“a” e cuja receita bruta anual seja igual ou inferior a 650.000 (seiscentas e cinquenta

mil) Ufemgs; e

c) 2.500 (duas mil e quinhentas) Ufemgs para fornecedor cuja receita bruta anual

seja superior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) Ufemgs.

Art.  5º - A sanção de interdição, fixada em no máximo trinta dias, será aplicada

quando o fornecedor reincidir nas infrações ao art. 1º e ao art. 2º, inciso III e §§ 3º e

4º desta lei.

Art.  6º  -  Na  hipótese  de  descumprimento  da  sanção  de  interdição,  ou  se  for

verificada nova infração ao disposto nesta lei, a Secretaria de Estado de Fazenda,

deverá proceder à instauração de processo para cassação da eficácia da inscrição do

fornecedor  infrator  no  cadastro  de  contribuintes  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Art.  7º  -  Considera-se  reincidência  a  repetição  de  infração  a  quaisquer  das

disposições desta lei,  desde que imposta a penalidade por  decisão administrativa

irrecorrível.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, não se considera

a sanção anterior se entre a data da decisão administrativa definitiva e a da infração

posterior houver decorrido período de tempo superior a cinco anos.

Art. 8º - A fiscalização do disposto nesta lei será realizada pelos órgãos estaduais

de  defesa  do  consumidor  e  de  vigilância  sanitária,  nos  respectivos  âmbitos  de

atribuições, os quais serão responsáveis pela aplicação das sanções decorrentes de

infrações  às  normas  nela  contidas,  mediante  procedimento  administrativo,

assegurada ampla defesa.

Art.  9º  -  O Poder  Executivo realizará ampla campanha educativa  nos meios de

comunicação, para esclarecimento dos deveres, proibições e sanções impostos por

esta lei.

Art.  10  -  As despesas  decorrentes  da  aplicação desta  lei  correrão à  conta  das

dotações próprias consignadas no Orçamento, suplementadas se necessário.

Art.  11  -  Esta  lei  entra  em  vigor  no  prazo  de  trinta  dias  após  a  data  de  sua

publicação.
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Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A  presente  proposição  tem  por  escopo  adotar  medidas  em

conformidade  com  os  princípios  constitucionais  e  as  disposições  do  Estatuto  da

Criança e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (art. 81, II, e

243)  -  instituindo  rígidos  mecanismos  de  fiscalização  e  controle  para  coibir  o

fornecimento a qualquer título de bebidas alcoólicas para menores e adolescentes.

A  proposição  teve  por  base  semelhante  projeto  que  tramita  na  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  São  Paulo,  onde  foram  realizados  realizados  estudos

técnicos que apontam que a idade em que se verifica o início do uso de álcool é um

potencial  fator  de  risco  para  o  desenvolvimento  dos  sintomas  da  dependência

alcoólica.

Pesquisa realizada no Estado de São Paulo pelo Instituto Ibope, entre os meses de

maio e  julho de  2011,  apontou que:  “  adultos  e adolescentes  indicam na mesma

proporção (7%) o consumo de bebidas alcoólicas no tempo livre ou de lazer; 94% dos

adultos e 88% dos adolescentes consideram fácil ou muito fácil uma pessoa menor

de  18  anos  conseguir  bebidas  alcoólicas;  há  uma importante  mudança cultural  e

comportamental  entre  gerações:  a  sociedade  tornou-se  mais  permissiva  com  a

multiplicação de oferta de tipos, tamanhos e preços de bebidas e da sua promoção

mais sofisticada e envolvente na mídia; na pesquisa quantitativa, os adolescentes que

já experimentaram bebida alcoólica disseram tê-lo feito pela primeira vez aos 13 anos

(média) e, com frequência, aos 14 anos. A geração de pais iniciou o consumo de

álcool aos 17 anos e, com mais frequência, aos 21 anos; 39% dos adolescentes já

compraram bebidas pessoalmente. Dentre eles, 69% o fizeram em bares ou padarias,

26% em  mercados,  mercadinhos  e  mercearias,  4%  em  supermercado  e  2% em

depósitos de bebidas ou adegas; 96% dos pais facilitaram, para menores de 18 anos,

o consumo ou a compra de bebidas alcoólicas; 67% presenciaram menores de 18

anos consumindo bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais como bares,

restaurantes e similares; e 63% presenciaram menores de 18 anos excessivamente

alcoolizados.” (Fonte: Mensagem nº 060/2011, encaminhada à Assembleia Legislativa

do Estado de São Paulo.)
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Os  dados  são  alarmantes  e  não  podemos  deixar  que  isso  se  transforme  em

realidade no Estado de Minas Gerais. Dessa forma, faz-se necessária a criação de

mecanismos rígidos para combater o consumo de bebida alcoólica por crianças e

adolescentes,  prevenindo,  assim,  os  severos  agravos  à  saúde decorrentes dessa

prática,  dentre  os  quais  avulta  a  dependência  do  álcool  e,  em  última  instância,

defender e preservar com absoluta prioridade, tal como determina a Constituição da

República, o direito à vida, à dignidade e à saúde de nossas crianças e adolescentes.

Diante  da  relevância  do  exposto,  contamos  com  o  apoio  dos  nossos  pares  à

aprovação deste projeto.

- Semelhante  proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.364/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.282/2011

Dispõe  sobre  o  Sistema  Estadual  de  Educação  a  Distância  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A educação a distância - EaD - é uma modalidade de educação que se

utiliza da metodologia de ensino não presencial com vistas ao acompanhamento do

processo de ensino e aprendizagem, sendo caracterizada pela interação simultânea

ou  diferida  entre  os  atores  do  processo educativo,  com a  mediação  de recursos

didáticos  sistematicamente  organizados,  apresentados  em  diferentes  suportes  de

informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados por diferentes meios

de comunicação.

Art.  2º  -  Os  cursos  ministrados  sob  a  forma  de  educação  a  distância  serão

organizados em regime especial,  com flexibilidade de requisitos para admissão no

que se refere a horário,  a educação e a avaliação,  sem prejuízo  dos objetivos e

diretrizes  fixados  em  nível  nacional,  e  observarão  as  seguintes  características

fundamentais:

I - flexibilidade de organização, de modo a permitir condições de tempo, espaço e

interatividade condizentes com a situação dos alunos;

II  -  organização sistemática dos recursos metodológicos e técnicos utilizados na
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mediação do processo de ensino e aprendizagem;

III -  duração adequada ao ritmo próprio do educando e à sua disponibilidade de

tempo;

IV  -  obrigatoriedade  de  atividades  presenciais  para  avaliação  de  estudantes  e,

quando  previstas  na  legislação  pertinente  a  estágios  obrigatórios,  atividades

relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso.

Parágrafo único -  Os cursos a distância devem ser programados com base nos

respectivos cursos na modalidade presencial, inclusive quanto à sua duração.

Art.  3º  -  A  educação  a  distância  poderá  ser  ofertada  nos  seguintes  níveis  e

modalidades educacionais, observadas as legislações específicas:

I - educação básica;

II - educação de jovens e adultos;

III - educação especial;

IV - educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas:

a) técnicos de nível médio;

b) especialização de nível médio; e

c) tecnológicos de nível superior.

Parágrafo único - Os componentes curriculares dos cursos de educação profissional

que pela  sua especificidade requeiram aprendizagem presencial  não poderão ser

oferecidos a distância.

Art. 4º - O ensino a distância terá sua estrutura física organizada da seguinte forma:

I  -  uma  unidade-sede  responsável  pela  oferta  e  gestão  dos  cursos,  pela

regularidade de todos os atos escolares praticados pela instituição, pelo arquivo da

documentação  escolar  e  pela  expedição de declarações,  históricos,  certificados e

diplomas de conclusão de curso;

II - unidades-polo, de apoio presencial, vinculadas à sede da instituição e utilizadas

para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas

relativas aos cursos e programas ofertados a distância, na forma do art. 2º, IV, desta

lei.

Parágrafo  único  -  O  funcionamento  das  unidades-polo  deverá  estar  previsto  no

projeto  pedagógico,  com  justificativa  para  atendimento  de  uma  demanda  social
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transitória,  podendo  ser  autorizado  em  caráter  temporário,  para  dar-se  em  locais

cedidos por empresas e pela comunidade, em escolas de outra mantenedora ou em

outras instituições, públicas ou privadas, por meio de parcerias ou convênios.

Art. 5º - As instituições credenciadas para a oferta de educação a distância poderão

solicitar autorização para oferecer os ensinos fundamental e médio, de acordo com o

que estabelece o § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases

da Educação -, exclusivamente para a complementação de aprendizagem e para o

atendimento de situações emergenciais de alunos que atendam a um dos seguintes

requisitos:

I - estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino presencial;

II  -  sejam  portadores  de  necessidades  especiais  e  requeiram  serviços

especializados de atendimento;

III - se encontrem no exterior;

IV - vivam em localidades que não contem com rede regular de atendimento escolar

presencial;

V - compulsoriamente sejam transferidos para regiões de difícil acesso, incluindo

missões localizadas em regiões de fronteiras; ou

VI - estejam em situação de cárcere.

Art.  6º  -  Os  pedidos  de  credenciamento  e  renovação  de  credenciamento  da

instituição de ensino, de autorização de funcionamento de cursos ou programas e de

reconhecimento  e  renovação  de  reconhecimento  de  cursos  autorizados,  na

modalidade  a  distância,  deverão  ser  pautados  pelos  referenciais  de  qualidade,

conforme  definido  pelo  Ministério  da  Educação,  bem  como  pelos  referenciais

estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação e pelo Conselho Estadual de

Educação:

I - credenciamento é o ato administrativo que habilita a instituição de ensino a atuar

com EaD por prazo determinado;

II  -  recredenciamento  é  o  ato  administrativo  que  renova  o  credenciamento  da

instituição;

III  -  descredenciamento é o ato administrativo que cancela o credenciamento da

instituição de ensino para atuar com EaD;
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IV  -  autorização  é  o  ato  administrativo  que  permite  à  instituição  de  ensino

credenciada  o  oferecimento  de determinado curso  ou programa na modalidade a

distância.

§ 1º - Compete ao Conselho Estadual de Educação praticar os atos administrativos

para credenciar, recredenciar e descredenciar instituições de ensino para oferta na

modalidade a  distância,  bem  como autorizar  a  abertura  dos respectivos  cursos  e

programas.

§ 2º - Os pedidos de credenciamento, de recredenciamento e de autorização de

cursos ou programas  na modalidade a  distância  a  instituições  de  ensino  deverão

atender aos referenciais de qualidade definidos pelo Ministério da Educação, pela

Secretaria de Estado de Educação e pelo Conselho Estadual de Educação.

Art.  7º  -  A  avaliação  do  desempenho  do  estudante  para  fins  de  promoção,

conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no processo,

conforme o  disposto  no  projeto  pedagógico  aprovado  pelo  Conselho  Estadual  de

Educação.

Art. 8º - Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos

por instituições de ensino credenciadas e registradas na forma da lei, terão validade

nacional.

§  1º  -  A emissão e  o  registro  de  diplomas  de cursos e  programas  a  distância

deverão ser realizados conforme legislação educacional pertinente.

§  2º  -  A emissão de certificado ou diploma de programas de educação básica,

educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional técnica de

nível médio, na modalidade a distância, só poderá ser feita por instituições de ensino

devidamente credenciadas e relativamente a cursos devidamente autorizados pelo

Conselho Estadual de Educação.

Art.  9º - A sede da instituição de ensino credenciada para oferta de educação a

distância é responsável pela expedição de históricos e certificados de conclusão de

curso, cabendo-lhe garantir os registros das avaliações dos alunos.

Art.  10 -  A instituição de ensino poderá aferir e reconhecer,  mediante avaliação,

conhecimentos  e  habilidades  obtidos  em  processos  formativos  escolares  e

extraescolares, obedecidas as diretrizes curriculares nacionais e estaduais.
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Parágrafo único - A certificação parcial ou total em cursos de educação de jovens e

adultos  habilita  o  aluno  ao  prosseguimento  de  estudos  em  caráter  regular  ou

supletivo.

Art. 11 - Os certificados e diplomas de curso a distância emitidos por instituições de

ensino  estrangeiras,  para  que  gerem  efeitos  no  território  nacional,  deverão  ser

revalidados de acordo com as disposições legais pertinentes.

Art. 12 - A sistemática de avaliação deve estar disciplinada no Regimento Escolar e

compatibilizada com o projeto pedagógico da instituição de ensino.

Art.  13 - As instituições de ensino autorizadas a ministrar cursos e programas a

distância  deverão  fazer  constar,  em  todos  os  seus  documentos  institucionais,

anúncios  e  matérias  de  divulgação  nos  veículos  de  comunicação  de  massa,  a

referência aos atos de credenciamento, autorização, reconhecimento e respectivas

datas de validade de seus cursos e programas.

§ 1º - Os documentos a que se refere o “caput” deste artigo também deverão conter

informações a respeito das condições de avaliação, de certificação de estudos e de

parceria com outras instituições.

§ 2º -  A falta  de informação adequada e suficiente a respeito das condições de

avaliação  e  de  certificação  ou  diplomação,  uma  vez  comprovada,  acarretará  a

imediata suspensão da autorização do curso ou programa.

Art. 14 - Os convênios e os acordos de cooperação, celebrados para fins de oferta

de  cursos  ou  programas  a  distância,  entre  instituições  de  ensino  nacionais

devidamente credenciadas e suas similares estrangeiras, deverão ser comunicados

ao Conselho Estadual de Educação, para análise e homologação.

Art.  15  -  Os  cursos  e  programas  a  distância  autorizados  poderão  aceitar

transferência e fazer o aproveitamento de estudos realizados pelos estudantes em

cursos e programas presenciais,  da mesma forma como as certificações totais ou

parciais obtidas nos cursos e programas a distância poderão ser aceitas em outros

cursos e programas a distância em em cursos e programas presenciais, conforme a

legislação em vigor.

Art. 16 - A matrícula em cursos e programas a distância para educação básica de

jovens  e  adultos  poderá  ser  feita  independentemente  de  escolarização  anterior,
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obedecidas as normas legais sobre a matéria.

Art.  17  -  O  Conselho  Estadual  de  Educação  organizará  e  manterá  sistema de

informações aberto ao público com a relação das instituições de ensino credenciadas,

dos cursos e programas autorizados, dos resultados dos processos de supervisão e

avaliação dos cursos e programas; e das instituições de ensino descredenciadas.

Art. 18 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa

Justificação:  A  educação  a  distância  deve  ser  compreendida  como  uma

oportunidade  que  é  disponibilizada  aos  que  não  conseguiram  exercer  o  direito  à

educação em tempo hábil. Apresenta-se como uma oportunidade de recuperação do

direito de inclusão social. O caminho não é o da hipervalorização das máquinas, mas

o  da valorização da pessoa  humana.  E,  para  que  a  educação  -  presencial  ou  a

distância - possa oferecer resposta aos problemas da sociedade, devem-se ofertar

alternativas  viáveis  ao  desenvolvimento  social  e  à  difusão  do  saber.  Assim,  a

educação se faz pela qualidade do currículo, pelo fazer pedagógico e pela resposta

que se dá aos problemas sociais como um todo.

Dentro desta visão,  a Lei  de Diretrizes  e Bases da Educação Nacional  -  Lei  nº

9.394,  de  1996  -  previu  a  educação  a  distância  como  uma  forma  de  acesso  a

quaisquer  dos  níveis  e  modalidades  educacionais  estabelecidos  na  legislação

nacional, especialmente aqueles previstos na citada lei, no Título V, Capítulos II a V. A

previsão dessa nova metodologia foi  estabelecida no Título VIII,  “Das Disposições

Transitórias”, especificamente no “caput” do art. 80: “O Poder Público incentivará o

desenvolvimento  e  a  veiculação  de  programas  de  ensino  (…)  e  de  educação

continuada”. Menção a cursos de educação a distância encontra-se no § 2º desse

mesmo artigo: “A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e

registro  de  diploma  relativos  a  cursos  de  educação  a  distância”.  A  primeira

regulamentação desse dispositivo, na esfera nacional, ocorreu com a publicação do

Decreto Federal nº 2.494, de 1998, alterado pelo Decreto Federal nº 2.561, de 1998,

que  determinaram  aos  sistemas  estaduais  de  ensino  a  normatização  da  nova
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metodologia  e  a  forma  de  acesso  à  educação,  para  o  ensino  fundamental,  a

educação de jovens e adultos, o ensino médio, a educação profissional técnica de

nível médio, no âmbito desses sistemas.

Esta proposição tem por escopo a regulamentação dessa importante ferramenta no

âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  dotando  o  seu  sistema  de  ensino  dos

instrumentos legais para a regulamentação do ensino a distância. A elaboração desse

projeto  de  lei  teve  como  base  de  consulta  os  atos  normativos  dos  Conselhos

Estaduais  de  Educação  dos  Estados  do  Rio  de  Janeiro  (Deliberação  nº  314,  de

8/9/2009), de São Paulo (Deliberação nº 97, de 24/2/2010), do Paraná (Deliberação

nº 1, de 9/3/2007) e a Lei nº 4.528, de 28/3/2005, do Estado do Rio de Janeiro.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.283/2011

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco e Escola de Samba Vila

Minalda, com sede no Município de Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco e Escola de

Samba Vila Minalda, com sede no Município de Cataguases.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa

Justificação:  O Grêmio Recreativo  Bloco e Escola de Samba Vila  Minalda,  com

sede no Município de Cataguases, é uma entidade civil sem fins econômicos e com

personalidade  jurídica  própria,  de  caráter  filantrópico,  assistencial,  promocional,

recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade precípua

de promover eventos culturais e apoiar manifestações de incentivo ao samba, além

de outras finalidades estatutárias.

Conforme rezam seus estatutos, a entidade é composta por número ilimitado de

associados.  Aplica  a  totalidade  de  suas  arrecadações  financeiras  em  projetos  de

interesse social.

Devidamente  registrada no  Serviço  de  Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  de
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Cataguases, a entidade está em funcionamento desde seu registro, cumprindo suas

finalidades estatutárias.

Diante do exposto, verificado o atendimento a todos os requisitos exigidos para o

reconhecimento de utilidade pública da entidade, espera-se a aprovação dos nobres

pares à proposição que apresentamos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.284/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  Comunitária,  Cultural  e  Educativa  de

Rádio Difusão de Itumirim - Acreditar -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária, Cultural e

Educativa de Rádio Difusão de Itumirim - Acreditar -, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Rômulo Viegas

Justificação: A Associação Comunitária, Cultural e Educativa de Rádio Difusão de

Itumirim - Acreditar -, com sede nesse Município, cujo nome fantasia é Acreditar FM e

cuja  frequência  é  87,9  MHz,  é  uma  entidade  sem  fins  lucrativos  fundada  em

29/7/2005.  Tem  como  objetivos  contribuir  com  a  luta  pela  democratização  da

informação  através  dos  meios  de  comunicação,  promover  cursos  de  capacitação

profissional, observada a legislação vigente, representar as organizações populares

cooperativas, além de divulgar pesquisas e estudos de interesse da população local e

regional.

Tem  como missão  contribuir  para  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  ouvintes,

através da difusão de informações políticas, sociais e econômicas de interesse da

população local e regional. Por isso acreditamos que o reconhecimento da entidade

como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.285/2011

Dispõe sobre a preferência no aproveitamento da mão de obra de ex-atletas na

estrutura da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os ex-atletas reconhecidos por seus laços cadastrais com suas federações

e confederações terão preferência no aproveitamento da estrutura extra-quadro da

Secretaria  de  Estado  de  Esporte  e  Lazer,  bem  como  nos  programas  esportivos

desenvolvidos por essa Secretaria.

Parágrafo único - O aproveitamento ao qual refere-se o “caput” do art. 1º estará

ligado à atividade a ser desenvolvida associada ao conhecimento e aptidão do ex-

atleta.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Muitos  chegaram  a  esse  mundo  com  facilidade  de  desenvolver

atividades.  Com o aprendizado da vida,  aperfeiçoaram-se e transformaram-se em

bons profissionais.  No mundo esportivo,  isso é o que chamamos de dom. Muitos

conseguiram  se desenvolver  de  tal  forma que  chegaram  a  atingir  a  notoriedade,

construíram  durante  seus  momentos  de  labuta  alicerces  sólidos,  olharam  para  o

futuro e estabeleceram seus compromissos, chegando ao dia de parar sem sentir a

falta do principal ingrediente para a sobrevivência, que é o dinheiro. Afinal, vivemos

em um mundo capitalista, onde o dinheiro é necessário e sem o qual nada se pode

fazer.

Lamentavelmente, nem todos possuem essa mesma condição. Diversos aspectos

interferem nessa construção, e é muito triste observar um companheiro que esteve a

nosso lado, em momentos áureos, passar por dificuldades. O que ele sabe fazer de

melhor, a idade já não lhe permite mais fazer. O tempo nos cobra: a cada minuto que

passa, a cada dia, ficamos mais velhos. O corpo se ressente, mas a cabeça continua

a mesma. Se não se pode atuar, pode-se ensinar como se atua.
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Temos espalhados por nosso Estado um número enorme de ex-atletas, de várias

modalidades,  que necessitam de ajuda.  Eles  não querem e não gostariam de ser

considerados pobres coitados; querem apenas a oportunidade de poder transmitir a

nossa juventude a melhor forma de exercer uma determinada modalidade esportiva.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.286/2011

Concede  isenção  do  pagamento  de  taxas  estaduais  relativas  à  renovação  da

Carteira Nacional de Habilitação - CNH - às pessoas que não cometeram infrações de

trânsito nos últimos cinco anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as pessoas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos

cinco  anos  isentas  do  pagamento  das  taxas  estaduais  relativas  à  renovação  da

Carteira Nacional de Habilitação - CNH - emitida pelo Departamento de Trânsito do

Estado de Minas Gerais - Detran-MG -, inclusive as referentes aos exames médicos

que vierem a ser exigidos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Esta proposição visa beneficiar aqueles que nos últimos cinco anos

não cometeram infrações de trânsito.

O  trânsito  caracteriza-se  pela  relação  homem-necessidade  de  circulação,  num

contexto  determinado.  Transitar  é  uma  necessidade;  portanto,  todos  nós  somos

usuários do trânsito, independentemente do papel que estejamos desempenhando.

Neste  sentido,  o  presente  projeto  tem  como objetivo  beneficiar  os  usuários  de

trânsito que cumprem as regras que lhes são impostas,  facilitando e contribuindo

diariamente para o bem comum da sociedade.

Assim sendo, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.
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-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.287/2011

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Canaverdense, com sede no

Município de Cana Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Canaverdense,

com sede no Município de Cana Verde.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva  Canaverdense,  com  sede  no  Município  de  Cana  Verde. Em  pleno

funcionamento desde sua fundação, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com

duração indeterminada, que tem como finalidade proporcionar a difusão de atividades

sociais, cívico-culturais e desportivas.

Pretende-se,  com  este  projeto,  assegurar-lhe  melhores  condições  para  o

desenvolvimento  das suas  atividades assistenciais,  tendo em vista que a referida

instituição atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.288/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  aos  Animais  Orcino

Guimarães – Esperança Animal, com sede no Município de Dores do Indaiá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção aos Animais

Orcino Guimarães – Esperança Animal, com sede no Município de Dores do Indaiá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.
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Dilzon Melo

Justificação: A Associação de Proteção aos Animais Orcino Guimarães – Esperança

Animal, com sede no Município de Dores do Indaiá, é uma entidade civil, filantrópica,

de  caráter  beneficente,  com  prazo  de  duração  indeterminado.  Tem por  finalidade

defender  a  vida  animal,  em especial  dos animais  que convivem no meio  urbano;

proporcionar  assistência  e  proteção  aos  animais  de  rua,  abandonados  e

temporariamente  perdidos;  prevenir  abusos,  maus-tratos,  atos  de  crueldade

praticados contra os animais, denunciando seus autores às autoridades competentes,

de acordo coma as leis, regulamentos e posturas em vigor; trabalhar pela criação de

leis de maior amplitude e eficácia na proteção aos animais.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  Associação  esforçar-se-á  para  que

qualquer animal receba os cuidados que são próprios de cada espécie, respeitando

os  direitos  que  lhes  são  reconhecidos  por  tratados  e  convenções  internacionais,

devidamente ratificados pelo Brasil, bem como pela legislação nacional específica.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar utilidade pública a Associação

de  Proteção  aos  Animais  Orcino  Guimarães  –  Esperança  Animal,  com  sede  no

Município de Dores do Indaiá.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.289/2011

Declara de utilidade pública a Associação Movimento Afro-Ilicinense - Amai -, com

sede no Município de Ilicínea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Movimento Afro-Ilicinense

- Amai -, com sede no Município de Ilicínea.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Dilzon Melo

Justificação:  A  Associação  Movimento  Afro-Ilicinense  –  Amai  -,  com  sede  no
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Município de Ilicínea, é uma organização social de direito privado, sem fins lucrativos,

com prazo de duração indeterminado.

Tem por finalidade integrar e dinamizar as ações da comunidade afro do Município,

atuando como agente de seu próprio desenvolvimento e exigindo a colaboração dos

órgãos públicos; promover e defender os direitos humanos; promover os vínculos de

solidariedade e cooperação entre os membros da comunidade, solidificando o espírito

associativo;  representar  a  comunidade,  os  afrodescendentes  perante  os  órgãos

públicos e privados, buscando junto a eles respostas para demandas observadas em

seu meio; ter em mãos dados da situação socioeconômica e cultural da comunidade

afro  para  exigir  o  equacionamento  de  suas  necessidades  e  de  seus  problemas;

conscientizar as pessoas de suas potencialidades, levando-as a responder a seus

anseios; ser instrumento de formação, educação e conscientização dos associados,

de divulgação e incentivo da cultura, esporte e lazer; de proteção ao meio ambiente;

de combate à fome e à pobreza; de proteção à família, à maternidade, à infância, à

adolescência  e  juventude  e  aos  idosos;  e  interagir  com  as  demais  associações

comunitárias e sócios honorários em defesa das finalidades da Amai.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Direitos Humanos, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.290/2011

Cria o Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva.

Art.  2º - A criação e a implantação do Parque Estadual José Alencar Gomes da

Silva têm como objetivos:

I  -  preservar  a diversidade de ecossistemas representativos  dos remanescentes

naturais da região;

II - proteger a biodiversidade e os aspectos originários da região;

III  -  conservar  a  paisagem  natural,  sua  fauna  e  sua  flora,  como  elementos
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promotores do ecoturismo e da recreação em contato com a natureza.

Art. 3º - Constituem elementos identificadores e fatores determinantes da criação e

da implantação do Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva:

I - natureza exuberante de mata nativa e reservas de fauna e flora;

II - vegetação predominante de cerrado e campo;

III - área de relevante diversidade biótica e fundamental para a proteção ambiental;

IV - espécies nativas do cerrado e do campo;

V  -  remanescente  natural  conservado  em  Municípios  de  intenso  processo  de

urbanização.

Art. 4º - O Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva situa-se na área entre o

pontilhão sob a  MG-030,  sentido  Município  de  Nova Lima,  até o  pontilhão  sob a

Avenida do Morro, no mesmo Município, compreendendo o trecho do ramal ferroviário

desativado da Mina de Águas Claras, na divisa dos Municípios de Nova Lima e Belo

Horizonte, na área dos Bairros Belvedere e Vila da Serra, localizados nos Municípios

de Belo Horizonte e Nova Lima, respectivamente.

Art.  5º  -  Sem  prejuízo  das  demais  atribuições  definidas  na  legislação  vigente,

compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a

coordenação geral do Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva e ao Instituto

Estadual de Florestas - IEF -, a sua implantação e administração.

§  1º  -  Deverá  ser  criado o  Conselho  Gestor  do  Parque Estadual  José Alencar

Gomes da Silva no prazo de um ano contado a partir da data da publicação desta lei.

§ 2º - O IEF submeterá ao Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - e ao

Conselho Gestor do Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva, para análise e

aprovação, o plano de manejo do referido parque no prazo de dois anos contados a

partir da data da publicação desta lei.

Art. 6º - Os recursos necessários à implantação, à administração e à manutenção

do Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva serão alocados pelo Estado no

PPAG e na Lei Orçamentária Anual, a partir do exercício financeiro seguinte ao da

aprovação desta lei.

Art. 7º - Para fins de implantação e manutenção do Parque Estadual José Alencar

Gomes da Silva, o órgão gestor do Sistema Estadual de Unidades de Conservação
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da Natureza fica autorizado a constituir parcerias e a firmar convênios com a União,

com  os  Municípios  de  Belo  Horizonte  e  de  Nova  Lima  e  com  Organizações  da

Sociedade Civil de Interesse Público, sem fins lucrativos, desde que tenham objetivos

afins.

Art.  8º  -  Aplica-se,  subsidiariamente,  no  que  couber,  à  criação,  implantação  e

manutenção do Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva e ao uso sustentável

de suas adjacências o disposto na legislação estadual.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Fred Costa

Justificação: A Constituição Federal, especialmente em seu inciso III, especifica:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e

futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I  -  preservar  e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover  o manejo

ecológico das espécies e ecossistemas;

(…)

III  -  definir,  em  todas  as  unidades  da  Federação,  espaços  territoriais  e  seus

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão

permitidas somente através de  lei,  vedada qualquer  utilização que comprometa  a

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.

A criação do Parque Estadual José Alencar Gomes da Silva, nos Municípios de Belo

Horizonte  e  de  Nova  Lima,  visa  a  garantir  a  preservação  do  ecossistema e  das

belezas cênicas naturais, a proteger a cobertura vegetal contra o desmatamento, a

evitar a destruição da natureza e a propiciar a realização de pesquisas e estudos

sobre  biodiversidade,  oferecendo  condições  para  o  turismo  e  a  conscientização

ambiental, além de garantir melhor qualidade de vida aos moradores e visitantes da

região.

Diante  do  exposto,  configurado  o  interesse  público,  a  relevância  científica  e  a

necessidade  de  manter  para  uso  das  populações  locais  uma  área  natural  com
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extraordinária diversidade biótica e beleza cênica, contamos com o apoio dos nobres

pares para a aprovação desta matéria.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  1.293/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao jornal "Diário O Pergaminho" pelos 20 anos de fundação.

(- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.294/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da Ordem dos

Advogados do Brasil - Seção de Minas Gerais, pelo Dia do Advogado. (- À Comissão

do Trabalho.)

Nº  1.295/2011,  do  Deputado Fred Costa,  em que solicita  seja  encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja criada, na Capital do

Estado, a Delegacia de Proteção Animal.

Nº  1.296/2011,  do  Deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para que seja criada, na Capital

do  Estado,  a  Promotoria  de  Defesa  Animal.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Meio

Ambiente.)

Nº 1.297/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Mineira de Supermercados pelos 40 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  1.298/2011,  do  Deputado  José  Henrique,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Erval  Alves  Mendes,  ex-Prefeito

Municipal  de  Manhumirim,  ocorrido  em  3/8/2011.  (-  À  Comissão  de  Assuntos

Municipais.)

Nº 1.299/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  viabilizar

compensações aos lojistas e comerciantes da Savassi, tais como isenção do IPTU e

devolução das quantias pagas a esse título, no período compreendido entre o início e
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o término das obras que estão afetando drástica e negativamente o comércio local. (-

À Comissão de Turismo.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Mauri Torres e

Doutor Viana.

O Sr.  Presidente -  Aproveito o ensejo para cumprimentar os  visitantes  que vêm

prestigiar o trabalho do Parlamento de Minas. Sejam bem-vindos à Casa de Minas

Gerais.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, alguns

assuntos me trazem à tribuna desta Casa na tarde de hoje, nesta terça-feira. Antes de

iniciar meu pronunciamento, quero parabenizar V. Exa. Neste final de semana, passei

pela  cidade  de  Ibirité,  onde  V.  Exa.  tem  residência.  Fiquei  sabendo  que,  por

intermédio de sua liderança e do seu irmão Toninho Pinheiro, a Lagoa da Petrobras,

que é um  ponto  até  turístico  da  cidade,  está  sendo despoluída  com recursos  da

Prefeitura de Ibirité e da Copasa - aliás, é com grata satisfação que venho transmitir

isso aos demais colegas -, sem que um tostão seja investido pela Petrobras. Veja que

incoerência, Sr. Presidente. Essa empresa é uma das maiores do mundo no setor

petroleiro e uma das mais respeitadas do Brasil. No entanto, não investe sequer um

tostão para despoluir uma lagoa de tamanha importância localizada em região de sua

abrangência e ingerência, que é a Lagoa da Petrobras.

Parabenizo o Deputado Dinis Pinheiro e seu irmão Toninho Pinheiro, a Prefeitura de

Ibirité  e  a  Copasa  pelo  trabalho  que  vêm  desempenhando.  Aliás,  esse  trabalho

deveria ter a parceria e a cooperação da Petrobras, mas não tem, o que comprova,

mais uma vez, a má vontade dessa empresa para com os mineiros e Minas Gerais.

Há um segundo assunto  que me traz à tribuna -  aliás,  estão ali  os Deputados

Gustavo Correa e Jayro Lessa, que são votados também na nossa região do Vale do

Rio  Doce.  Há aproximadamente  um mês e  meio  fomos  surpreendidos,  Deputado

Rômulo Viegas, com a criação de uma frente parlamentar em defesa dos interesses

do Vale do Rio Doce e do Vale do Aço. (- Manifestação nas galerias.)
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Estão misturados.  Na verdade,  trata-se de uma mesma frente parlamentar  para

defender os interesses desse conglomerado de Municípios. Essa frente parlamentar

colheu a assinatura apenas de alguns Deputados votados na região, deixando de fora

o Deputado Gustavo Correa... (- É interrompido.)

O  Sr.  Presidente  -  Por  gentileza,  gostaria  de  contar  com  a  colaboração  dos

senhores  e  das  senhoras  visitantes,  solicitando  que  prestem  atenção  ao

pronunciamento do Deputado Gustavo Valadares. (- Manifestação nas galerias.)

Reitero encarecidamente, de forma cordial, que os senhores e as senhoras prestem

atenção ao pronunciamento do Deputado Gustavo Valadares. Sejam bem-vindos. A

Casa é da sociedade mineira, ou melhor, é de vocês. Agora, em hipótese nenhuma a

Presidência abdicará do respeito à Casa do povo.

O Deputado Gustavo Valadares* - Retomando o tema, Sr. Presidente, essa frente

parlamentar foi  criada à revelia  de alguns Deputados que são votados na região,

como é o meu caso, o dos Deputados Gustavo Correa e Jayro Lessa. Essa tal frente

parlamentar,  que  não  representa  a  totalidade  da  região,  está  ou  estará,  daqui  a

alguns minutos, encontrando-se com o Governador do Estado.

Mas  é  bom  que  fique  claro  o  meu  posicionamento,  dividido  com  o  Deputado

Gustavo  Correa  e,  tenho  certeza,  com  o  Deputado  Jayro  Lessa.  Essa  frente

parlamentar não terá condições de trazer resultados práticos após sua criação, em

virtude de uma situação muito simples: não há como defender, numa mesma frente

parlamentar, interesses de regiões de realidades diferentes. O Vale do Aço vive uma

realidade completamente diferente da realidade vivida pelos demais Municípios do

Vale do Rio Doce. Quando fui empossado nesta Casa, em fevereiro de 2003, meu

primeiro ato foi elaborar um estudo, junto à assessoria desta Casa, à assessoria do

meu gabinete,  à  assessoria  do  gabinete  do  ex-Deputado e  hoje  Vice-Governador

Alberto Pinto Coelho e ao Deputado Bonifácio Mourão, o qual recebeu o nome de “A

quebra de um tabu”. Apresentamos esse estudo ao Governador do Estado, à época

Aécio Neves, mostrando a ele que, enquanto não desvinculássemos a região do Vale

do  Rio  Doce  da  região  do  Vale  do  Aço,  não  conseguiríamos  transmitir  ao  ente

federado Estado de Minas Gerais a realidade dos Municípios do Vale do Rio Doce.

Por  que,  Deputado  Rômulo  Viegas?  Antes  de  lhe  conceder  aparte,  gostaria  de
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concluir. É apenas porque o Vale do Aço vive uma realidade muito diferente. Lá há

grandes  empresas  que  fazem  com  que  a  arrecadação  dos  Municípios  seja

infinitamente  superior  à  dos  demais  Municípios  do  Vale  do  Rio  Doce.

Consequentemente, mesmo com alguns desvios de conduta de antigos Prefeitos, a

realidade dos índices sociais da região do Vale do Aço é muito superior à dos indices

do restante dos Municípios da região.

Quando estudados o Vale do Rio Doce e o Vale do Aço juntos, os índices sociais do

Vale do Rio Doce são maquiados pelos elevados índices do Vale do Aço. Então, há

uma distorção, levando o Estado a acreditar que a região do Vale do Rio Doce é uma

região rica,  que tem índices sociais  elevados,  o que não é verdade.  Então,  faço,

primeiro, um protesto, porque essa frente parlamentar deveria ter recolhido assinatura

de todos os parlamentares votados naquela região, coisa que não foi feita. Alguns

foram  excluídos.  Em  segundo  lugar,  faço  um  apelo  àquele  que  hoje  lidera:  que

reconsidere a frente parlamentar, que crie uma frente parlamentar para o Vale do Aço

e uma para o Vale do Rio Doce, regiões que têm realidades completamente distintas.

Levaremos  essa  proposta  adiante,  para  mostrar  ao  governo  do  Estado  que

precisamos  desvincular  um  Vale  do  outro,  para,  assim,  tratarmos  claramente  a

realidade das duas regiões. Hoje há Municípios do Vale do Rio Doce com realidades

que chegam a ser piores, Deputado Bosco, que a de Municípios do Norte de Minas e

dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Porque a estes, desde o primeiro dia do

governo  Aécio,  a  Secretaria  criada  à  época,  a  Secretaria  Extraordinária  do

Desenvolvimento  do  Norte  de  Minas,  do  Jequitinhonha e  do Mucuri  tem atendido

muito bem. Tentamos, em 2003, incluir nessa Secretaria os Municípios do Vale do Rio

Doce e uma parte dos Municípios da região central. A nossa luta tem o objetivo de

mostrar ao Estado de Minas Gerais que o Vale do Rio Doce não tem nem vive a

mesma situação que vive a região do Vale do Aço. Tomara que um dia venha a viver,

mas hoje a realidade é outra.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Gustavo

Valadares. Realmente, seu pronunciamento nos faz refletir  sobre a importância do

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -,  que está chegando a esta

Casa.  Pelas  informações  dos  técnicos,  temos  a  certeza  de  que  ele,  agora,  está
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privilegiando uma política mais regionalizada. Acredito que as frentes parlamentares

são extremamente válidas, mas elas nunca terão autonomia em relação às decisões

do Plenário, do Parlamento, que tem como norte, como referência e como bússola o

PMDI, com visão até 2013. De fato, seu pronunciamento vem, de forma expressiva,

apresentar as diferenças sociais nas várias regiões, e os indicadores mostram isso.

Esse plano vai  ajudar  a  nós  e  a  V.  Exa.,  que está  muito  preocupado com  esse

aspecto.

No primeiro assunto abordado por V. Exa., faz-se alusão à Petrobras no que diz

respeito  à  possibilidade  de  ela  fazer  os  investimentos  na  área  de  turismo.

Lamentavelmente, vimos pela mídia o que está havendo no Ministério de Turismo.

Uma onda de denúncias graves de corrupção assola vários Ministérios do governo

federal,  a  qual  evidentemente,  está  gerando sérios  problemas no atendimento  de

demandas  da  sociedade.  A Petrobras,  como principal  estatal  do  governo  federal,

deveria,  sim,  rever  essa  posição  e  destinar  mais  recursos  para  atender  às

solicitações, não apenas as determinadas pelos programas do governo federal, mas

sobretudo as dos Deputados Federais e dos Senadores. Esperamos que o governo

federal fique livre dessa enxurrada, desse entulho de denúncias herdado do governo

anterior, para que possa atender principalmente aos anseios da população mineira.

Parabéns pelo pronunciamento!

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Deputado Gustavo Valadares, quero

apenas fazer das suas as minhas palavras. Há cerca de três meses, fui surpreendido

com um livrinho distribuído nesta Casa informando que havia sido criada uma frente

parlamentar  de  apoio  ao  Vale  do  Aço  e  ao  Vale  do  Rio  Doce.  Na  ocasião,  tive

oportunidade de ver os Municípios que estavam listados nessa frente. Fui pego de

surpresa, como V. Exa., que tão bem representa a região e dedica grande parte da

sua atividade política a ela, trabalhando para melhorar cada vez mais a vida dos que

ali habitam e vivem, ao não ver meu nome, nem o de V. Exa., nem o de tantos outros

Deputados que trabalham pela  região.  Quero  ressaltar  que sabemos,  exatamente

como V. Exa. expôs, que as diferenças entre o Vale do Aço e o Vale do Rio Doce são

imensas.  No  Vale  do  Aço  temos  uma  concentração  de  grandes  empresas,  que

acabam gerando enormes recursos para o Estado, cujas Prefeituras têm condições
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de  investir  recursos  provenientes  dos  impostos  que  cada  vez  mais  recebem.

Sabemos que grande parte dos Municípios do Rio Doce enfrentam problemas iguais

aos dos Municípios dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas.

Portanto, faço das suas as minhas palavras. Apelo ao Deputado que lidera essa

frente parlamentar - não é a primeira vez que peço isso em público - que nos inclua

como representante dessa frente. Assim, teremos a certeza de que poderemos juntos

trabalhar por essa região. Parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento! Tenho a certeza

de que, em breve, haverá dias melhores para o povo do Vale do Rio Doce.

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço a V. Exa. o aparte. Volto ao assunto,

que  é  interessante  e  triste  ao  mesmo tempo,  comentado  pelo  Deputado  Rômulo

Viegas. Já estamos com a Copa do Mundo de 2014 batendo às nossas portas, e os

dois Ministérios mais importantes, que deveriam estar à frente desse processo a fim

de construir  um legado para  nós,  brasileiros,  estão paralisados  por  denúncias  de

corrupção.

Primeiro, o Ministério dos Transportes. Para nós, mineiros, isso não é novidade. O

processo  de  duplicação  da  BR-381  está  completamente  parado;  o  processo  de

duplicação do anel rodoviário também está parado; nem mesmo a maquiagem que foi

proposta pelo Ministério dos Transportes para a BR-040, no trecho de Belo Horizonte

a Barbacena, vem sendo feita; há excesso de mortes nas rodovias; enfim, o Ministério

dos Transportes está totalmente parado. Mas essa situação não ocorre só com ele.

Hoje nos surpreendemos com a mesma situação no Ministério do Turismo, que tem

ascendência sobre a Infraero, que na minha opinião é, com o DNIT, dos órgãos mais

incompetentes e inoperantes do governo federal, por conta da clara necessidade do

povo brasileiro de ver seus aeroportos modernizados, com vistas a atender ao fluxo

de passageiros brasileiros que transitam diariamente nos aeroportos do País e de

turistas estrangeiros que já estão vindo para cá e que virão em maior número para a

Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. É com muita tristeza que vemos isto: os

dois Ministérios que deveriam estar à frente do processo de condução do País para

um novo tempo, para novos dias, são os que já se encontram paralisados.

Veja,  Deputado  Rômulo,  que  quem  assumiu  o  Ministério  dos  Transportes  foi  o

Secretário Executivo da pasta, alçado ao cargo de Ministro porque havia dito que
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nada sabia e que nenhum envolvimento tinha com as denúncias de corrupção feitas a

seu antecessor. Mas hoje foi preso o Secretário Executivo do Ministério do Turismo,

porque vive o dia a dia desse Ministério por vezes até mais do que o próprio titular da

pasta. Então, é bom que fique claro que a vontade do nosso partido, Deputado Jayro

Lessa, do DEM, é que também se investigue o atual Ministro dos Transportes, que

era Secretário  Executivo do ex-Ministro Alfredo Nascimento quando se fizeram as

denúncias  de  corrupção.  E  hoje,  repito,  foram  presos  o  Secretário  Executivo  do

Ministério do Turismo e outros funcionários.

Esta é a situação do governo federal: os órgãos, entidades e pastas que deveriam

estar  conduzindo o Brasil  para um novo tempo são os que estão fazendo o País

andar até 20 anos para trás. Infelizmente, esse é o retrato do governo da Presidente

Dilma. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, demais

Deputados e Deputadas desta Casa, colegas professores, professoras, educadores,

boa tarde. No último final de semana, encontrei-me com o Deputado Federal Odair

Cunha, que me disse que estavam para ser votados na Câmara Federal recursos

para a construção de escolas em regiões que sofreram com as chuvas, mesmo no

Rio de Janeiro. Mas, com todo o respeito aos colegas Deputados, o DEM é que não

queria  votar  esses  recursos,  porque  essa  proposta  era  do  governo  federal.

Normalmente, não sou de fazer confrontos desta tribuna, mas, como estamos vendo

os colegas deixarem de lado os problemas de Minas para falar do PT e da nossa

Presidente Dilma, acho que temos de mostrar também as contradições. Assim, repito,

esse  governo  tem  priorizado  principalmente  a  construção  de  escolas  técnicas

federais,  que,  para  ficar  só  na  nossa  proximidade,  estão  sendo  construídas  em

Contagem e Betim. O governo determina o investimento em creches, realmente, e

estabeleceu que o piso salarial seja aplicado em todo o País. Sabemos que nenhum

país consegue avançar sem investir na educação. Após a Segunda Guerra Mundial, o

Japão  chegou a  investir  52% do  seu PIB  em  educação  e  conseguiu  superar  os

sofrimentos e dificuldades por que passou durante a guerra. Sabemos que na prática
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isso não é fácil, mas estamos convencidos de que, para avançarmos e superarmos a

crise internacional, o caminho é verdadeiramente a educação.

Há mais ou menos 15 anos, um decreto do governo federal, à época de Fernando

Henrique, acabou com as escolas técnicas federais. Sou professora do ensino médio,

função que exercia à época, e, ao vir para esta Casa, em 1999, 2000, a maior fila em

nossos gabinetes era para pedir bolsa de estudos. Os jovens, que não tinham escolas

técnicas  profissionalizantes  nem  recursos  para  fazer  um  curso  superior,  estavam

desesperados.

É lógico que temos muito mais a avançar agora. No entanto, até 2009, já tínhamos

700 mil jovens no Brasil fazendo curso superior com bolsa de estudos do ProUni por

meio do Enem. Portanto, temos de analisar esses fatos.

Gostaria de abordar outra questão sobre o governo federal. Durante a campanha, a

primeira mulher  Presidente pontuou como prioridade o combate à miséria e disse

que, para isso, todas - ou quase todas - as suas ações têm sido pontuadas com o

objetivo  de  investimento  em  escolas  técnicas  e  creches.  Afinal,  é  preparando  os

jovens profissionalmente que conseguiremos vencer a miséria. Na verdade, a miséria

já diminuiu muito, mas ainda é grande em nosso País. Porém, não temos condições

de resolver problemas de 500 anos em 1 ano apenas.

Tendo em vista essas questões, aproveito a presença dos nossos colegas e da TV

Assembleia para dizer a todos que sou professora aposentada e trabalhei durante 25

anos em escola pública estadual. Gostaria ainda de lembrar os nossos colegas que

temos só até amanhã para fazer a opção entre o subsídio e o piso salarial. Conforme

orientação  do  Sind-UTE,  devemos  fazer  a  opção  pelo  piso  para  não  ficarmos

prejudicados. Espero que aqueles que nos veem pela TV Assembleia possam estar

realmente  tomando  essa  decisão.  Temos  aqui  o  “site”  do  Sind-UTE:

www.sindutemg.org.br. Se alguém tiver dúvida, comunique ao sindicato, ligue, passe

“e-mail”, peça informações e tome a decisão consciente.

Como  estava  falando  aqui  o  nosso  líder,  Deputado  Rogério  Correia,  que  tem

acompanhado permanentemente a questão da greve da nossa categoria, o momento

é importante demais. De fato, precisamos de uma negociação. Para que os nossos

jovens e crianças não tenham prejuízos, temos de nos assentar para conversar, pois



516
____________________________________________________________________________

vivemos em uma democracia. O nosso Governador é professor, então é preciso... (-

Manifestação nas galerias.)... Pois é, como ele é professor, não pode ter a atitude que

está tendo. Sua atitude não é de um professor, então, ele tem de... (- Manifestação

nas galerias.) Tudo bem. Os colegas estão dizendo que ele não é professor, mas o

meu questionamento é que, se ele se diz professor, teria de assentar e fazer uma

negociação. O que o nosso Bloco Minas sem Censura tem defendido é exatamente

isso: que possamos resolver esse impasse por meio de uma negociação para não

prejudicar - como o Governador fala na televisão que prejudicará - os estudantes. O

não  prejuízo  é  assentar-se  para,  por  intermédio  de  uma  negociação,  resolver  o

impasse. É isso que estamos arduamente defendendo nesta Casa. Inclusive o nosso

bloco da Oposição ficou dois meses sem votar nenhum projeto do governo com o

intuito  de  fazer  uma  pressão  positiva  para  que  houvesse  essa  negociação.

Infelizmente até hoje... (- Manifestação nas galerias.)

Gostaria  de  frisar  que amanhã  é  o último prazo  para  resolver  essa questão.  A

orientação  do  nosso  sindicato  é  que  todos  possam  optar  pelo  piso  salarial  e

participem efetivamente do movimento. Mais uma vez faço um apelo a esta Casa e a

todos os colegas Deputados e Deputadas, para que possamos ajudar em tudo que for

possível  -  alguns  já  estão  fazendo  isso  -,  para  que  haja  verdadeiramente  uma

negociação  em  alto  nível,  atendendo  às  reivindicações  da  nossa  categoria  da

educação.

Vocês  estão  organizados,  reivindicando  direitos  legítimos.  Esta  Casa  tem  esse

papel. Vocês estão de parabéns pela presença, por trazer reivindicações legítimas.

Se  não  se  faz  isso,  a  coisa  cai  no  esquecimento.  Então  vocês  têm  de  estar

permanentemente de plantão até que isso se resolva. Muitos vieram de longe. Não é

fácil, sabemos disso, mas é necessário e importante. O Deputado Rogério Correia

está ali com o cofrinho arrecadando as contribuições de apoio aos grevistas.

Quero aproveitar a oportunidade para dizer que hoje, durante toda a manhã, estive

em visita ao Centro de Internação Santa Clara, nesta cidade, no caminho de Sabará,

onde  adolescentes  são  internados  porque  praticaram  atos  infracionais.  Sabemos

também do nosso compromisso educacional com esses jovens, adolescentes, que

necessitam de apoio. Aliás as famílias precisam de apoio profissional para superar
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essas  questões.  Estamos  discutindo com representantes  da  OAB e  do  Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Betim a necessidade de se

construir um centro de internação para atender esses jovens. Estava lá também o Pe.

Toninho, que acompanha de perto a nossa situação, até mesmo a do Ceresp. Então

quero deixar isso registrado. O acompanhamento dos adolescentes é também uma

questão  educacional,  sobretudo  as  atividades  socioeducativas,  para  que  não

precisemos  internar  nenhum adolescente.  Quantas  famílias  estão  desestruturadas

por aí, necessitando desse apoio. Esse centro é modelo, e precisando da ampliação

de equipamentos, para o atendimento de nossos adolescentes.

Esta semana foi realizada em Betim a Feira da Paz, que foi um sucesso, felizmente.

Noventa por cento são jovens, Deputado Rogério Correia, que precisam e têm direito

também  ao lazer,  para  aproveitarem  a  juventude.  Além de  participar  de  “shows”,

também participaram de momentos de reflexão, de palestras. Encerrando, faço um

apelo, mais uma vez, Deputado Rogério Correia, Líder do Bloco Minas sem Censura,

para que haja, de fato, uma negociação, e acabe esse impasse, porque a educação é

importante para o avanço de qualquer sociedade, em qualquer país do mundo. Assim

está se fazendo no Brasil. É preciso que Minas Gerais também garanta, por meio de

uma negociação, que os nossos jovens voltem à escola.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputada Maria Tereza Lara, mais uma

vez quero parabenizá-la e agradecer pelo comportamento que V. Exa. tem tido no

Bloco  Minas  sem  Censura.  É  uma  das  nossas  grandes  companheiras,  está  na

Assembleia  Legislativa  realizando  esse  trabalho,  intervindo  sempre  em  favor  do

nosso povo, com uma atuação voltada também para Betim. Comprovamos a eficácia

da sua atuação. Então quero parabenizá-la pelos temas expostos, até o da educação.

Para  completar  o  que  V.  Exa.  já  expôs,  quero  dizer  que  ontem  realizamos  uma

reunião  em  solidariedade  aos  professores  em  greve.  Na  verdade,  não  é  uma

solidariedade apenas com os professores em greve, mas com a educação pública. A

educação pública vive um momento em que os professores, mobilizados, denunciam

ao País o fato de Minas Gerais não cumprir a lei nacional do piso salarial e, por se

comportar  dessa  forma,  traz  prejuízos  enormes  à  educação  no  Estado.  Já  é  o

segundo ano consecutivo de greve, e isso precisa de solução.
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O movimento social ontem teve a presença de todos os sindicatos das áreas rural e

urbana  -  foi  uma  reunião  importante  dos  movimentos  sociais.  Conclamamos  o

governo do Estado a que tenha espírito de negociação com os professores em greve,

e não um espírito beligerante de quem quer derrotar uma categoria porque ela ousou

mobilizar-se.  O  sentimento  constante  dessa  reunião  é  que  deveríamos  prestar

solidariedade real aos professores, que não seria correto vislumbrar ou ver o governo

tomar medidas como a anunciada hoje, de substituição de professores em greve por

outros.

Em nome do Bloco Minas sem Censura, fiquei incumbido de duas tarefas nessa

reunião - digo tarefas porque estão relacionadas à educação. A primeira é buscar

junto  ao  Presidente  da  Casa  e  à  Assembleia  Legislativa  uma  abertura  real  de

negociação. Tenho certeza de que o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, ajudará

essa nossa comissão -  o  Deputado Bosco também faz parte  da  comissão,  como

Presidente  da  Comissão  de  Educação  -,  tenho  certeza  de  que  teremos  sucesso

nesse canal de intermediação, de negociação. Então, fiquei com a incumbência de

fazer  esse  debate.  A segunda  tarefa  é  fazer  um  apelo  ao  povo  de  Minas  para

solidarizar-se  com  os  professores  em  greve.  Uma  forma  simbólica  é  pedir  uma

contribuição ao povo de Minas Gerais para o fundo de greve, que agora será até para

socorrer professores em situação difícil  por causa do corte de salários, até com a

compra de cesta básica.

Tenho este cofrinho aqui hoje; agradeço aos Deputados a contribuição. Faremos a

doação daqui  a pouco na Assembleia, mas deixo também aos telespectadores da

Assembleia Legislativa o nosso pedido de apoio à luta dos professores, contribuindo

com  R$1,00,  com  sua  solidariedade  ou  mandando  um  “e-mail”  ao  Governador

pedindo abertura de negociação, pedindo ao Deputado da região que apoie a luta dos

professores.  Queremos  que  o  povo  de  Minas  Gerais  seja  solidário  com  as

professoras e os professores e com a educação pública no Estado.

Muito  obrigado  pelo  aparte,  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  que  tem  sempre

contribuído com a educação e com a luta dos trabalhadores mineiros.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada, Deputado Rogério Correia.

Deputado Bosco, ontem estivemos em uma visita na Creche Cantinho do Amor, não
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é?  V.  Exa.,  por  estar  nessa  comissão  e  por  ser  tão  preocupado  também com  a

questão da educação, certamente tem dado sua contribuição. Temos esperança de

que  será  possível  resolver  esse  impasse.  A  visita  de  ontem  foi  importante.  É

necessário somarmos forças para resolvermos, de fato, esse impasse, que prejudica

muito  a  educação  pública  do  nosso  Estado.  É  preciso  que  sejam  reabertas  as

negociações  e  que  seja  resolvida  essa  questão  da  greve,  atendendo-se  as

reivindicações da nossa categoria.

O Deputado Bosco (em aparte) - Deputada Maria Tereza Lara, serei breve porque

sei que o tempo de V. Exa. está praticamente esgotado. Primeiro, quero agradecer-

lhe a companhia no dia de ontem. Visitamos a Creche Cantinho do Amor, que fica na

região do Barreiro, e verificamos de perto a situação da entidade.

Por  outro  lado,  também  cumprimento  os  profissionais  da  educação  que  se

encontram presentes. Quero dar um testemunho, como Presidente da Comissão de

Educação,  do  empenho  desta  Casa  e  sobretudo  do  Presidente,  Deputado  Dinis

Pinheiro.  Esta  Casa  e  a  Comissão  de  Educação  não  têm  medido  esforços  para

restabelecer  o diálogo entre  o Sindicato  e  o  governo,  porque entendemos  que o

caminho mais curto para solucionar um conflito é o do diálogo.

Aproveito,  Deputado  Rogério  Correia,  para  cumprimentá-lo,  porque  antes  do

recesso parlamentar V. Exa. foi muito feliz com uma proposição, que foi acatada pela

Casa. Foi constituída uma comissão especial para, durante o recesso, dar sequência

à negociação entre o Sindicato e o governo. O primeiro passo foi dado pelo governo a

pedido desta Comissão. O governo fez ao Sindicato uma proposta, segundo a qual,

se a greve fosse suspensa até o dia 20 passado, os dias não seriam cortados. (-

Manifestação nas galerias.) Gostaria de dizer aos senhores e às senhoras, com todo

o respeito que temos pela categoria, que é necessário também... Entendemos isso, a

questão do piso foi exposta aqui, mas temos uma lei complexa.

Deputado Rogério Correia, o primeiro passo do governo foi dar uma sinalização

positiva. Portanto é preciso que o Sindicato também se posicione positivamente para

facilitar o restabelecimento da negociação. Então, gostaria de dizer, Deputada Maria

Tereza, que nós, da Comissão de Educação, estamos agindo com responsabilidade a

fim de colaborarmos para o término da greve. É preciso que o Sindicato também dê
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uma sinalização positiva para que possamos agir como intermediadores, por meio da

Assembleia e buscar uma solução para esse impasse. Muito obrigado. É o que eu

tinha a dizer.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - É visível, Sr. Presidente, a falta de quórum. Solicito a V.

Exa.  o encerramento  da  reunião,  pois  não existe quórum para a continuidade do

trabalho.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na pauta, a

Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a

recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Vanderlei Miranda) - (- Faz a chamada.).

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  11  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Cumprimento o ex-Deputado Amilcar Martins, nosso amigo, e

registro a presença do também amigo e ex-Deputado Estadual Weliton Prado, hoje

Deputado Federal.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 8/2011, uma vez que permaneceu

em  ordem  do  dia  por  seis  reuniões;  informa  ao  Plenário  que,  no  decorrer  da

discussão,  foram  apresentadas  ao  projeto  uma  emenda  do  Deputado  Rogério

Correia, que recebeu o nº 6, uma do Deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o nº

7, e duas do Deputado Célio Moreira, que receberam os nºs 8 e 9; e, nos termos do §

2º  do  art.  188  do  Regimento  Interno,  encaminha  as  emendas  com  o  projeto  à

Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/2011

EMENDA Nº 6

Fica acrescentado ao art. 93-A, a que faz referência o art. 1º, o seguinte parágrafo:



521
____________________________________________________________________________

Art. 1º - (...)

“Art. 93-A - (...)

§ - Cumpridas as obrigações pactuadas no termo de ajustamento de gestão, ficam

extintas as penalidades ou sanções aplicadas aos procedimentos objeto do termo.”.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  …  -  O  Tribunal  de  Contas  publicará  no  Diário  Oficial  do  Estado,  em

observância ao princípio da transparência, em linguagem clara e objetiva, além de

outros atos, os seguintes:

I - as conclusões de todas as sindicâncias e auditorias instaladas;

II - mensalmente:

a) o resumo pormenorizado da folha de pagamento do pessoal e a contribuição do

Estado para despesas com pessoal, especificando-se as parcelas correspondentes a

ativos, inativos e pensionistas, e os valores retidos a título de imposto sobre a renda e

proventos de qualquer natureza e de contribuições previdenciárias;

b)  o  balancete  econômico-financeiro,  referente  ao  mês  anterior,  do  órgão  de

previdência do Estado;

III  -  anualmente,  relatório  pormenorizado das despesas mensais  realizadas pelo

tribunal na área de comunicação, especialmente em propaganda e publicidade;

IV -  no primeiro dia útil  dos meses de fevereiro e agosto, o quadro de pessoal

relativo ao último dia do semestre civil anterior, relacionando também o número de

admitidos e excluídos no mesmo período, distribuídos por faixa de remuneração, e

quadro demonstrativo dos servidores contratados;

V  -  os  contratos  firmados  pelo  poder  público  estadual  nos  casos  e  condições

disciplinados em lei.”.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
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“Art.  … - Fica acrescentado ao art.  96 da Lei  Complementar  nº  102,  de 17 de

janeiro de 2008, o seguinte § 3º:

“Art. 96 - (…)

§ 3º  -  Nos casos de sustação de ato ou de procedimento, o mérito  deverá ser

decidido  no  prazo  de  noventa  dias  sob  pena  de  perda  da  eficácia  da  medida

cautelar.”.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  A  medida  que  apresentamos  visa  evitar  que  os  procedimentos

licitatórios e os concursos públicos que venham a ser suspensos pelo Tribunal de

Contas, nos termos do inciso III do art. 96 da Lei Complementar nº 102, de 2008,

fiquem durante longo tempo sem decisão definitiva do mérito, gerando insegurança

jurídica  e  causando,  muitas  vezes,  sérios  prejuízos  aos  órgãos  e  entidades

municipais e estaduais.

A norma proposta guarda semelhança com a prevista no Código de Processo Civil

aplicável às medidas cautelares do processo civil. Nos termos dos arts. 806 e 808 do

referido Código, a eficácia da medida cautelar cessa se ela não for executada no

prazo de 30 dias ou se a parte não intentar a ação principal no mesmo prazo.

Por  fim,  entendemos  que  o  prazo  proposto  de  90  dias,  apesar  de  três  vezes

superior  ao previsto na legislação civil,  é  adequado às regras procedimentais dos

feitos do Tribunal de Contas.

EMENDA Nº 9

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 1 02, de 2008, o seguinte art.

112-A:

“Art.  112-A  -  Enquanto  houver  processos  referentes  a  fiscalização  financeira,

orçamentária,  contábil,  operacional  e  patrimonial  aguardando  decisão por  período

superior a três anos, o Tribunal Pleno e as Câmaras não poderão proferir acórdãos

em processos de mesma natureza, com menos de três anos.”.”.

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2011.

Célio Moreira
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 413/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Organização Não Governamental Projuventude, com

sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição, conforme preceitua o

art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 413/2011 pretende declarar de utilidade pública a Organização

Não Governamental Projuventude, com sede no Município de Juiz de Fora, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidade promover e fortalecer

as políticas de defesa da criança e do adolescente.

Com  esse  propósito,  a  instituição  implanta  programas  inovadores  na  área  de

intervenção psicossocial a favor de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias,

abrangendo os aspectos sociais, educativos, culturais e ambientais; presta serviços

de consultoria,  treinamento e orientação técnica a organizações que desenvolvam

ações de assistência;  realiza  estudos sobre  as  necessidades dos  segmentos que

beneficia  e  divulga  os  resultados  para  fundamentar  políticas  públicas;  luta  pela

proteção e promoção dos direitos humanos e promove uma rede de comunicação

entre entidades correlacionadas, visando à troca de conhecimentos e à duplicação de

esforços.
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Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Projuventude  para  a

consolidação da cidadania plena dos jovens que atende, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 413/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 630/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  da

Chácara – AMBC –, com sede no Município de Luminárias.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 630/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Moradores  do  Bairro  da  Chácara  –  AMBC  –,  com  sede  no  Município  de

Luminárias, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a

defesa  dos  interesses  e  direitos  dos  moradores  dessa  comunidade,  buscando

melhorar sua qualidade de vida.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  estudos  e  pesquisas  sobre  as

necessidades dos moradores do Bairro da Chácara, esclarece seus assistidos sobre

seus direitos e deveres e incentiva a participação de todos na solução dos problemas.

Além  disso,  promove  debates  e  esclarecimentos  sobre  temas  de  interesse  da

comunidade e incentiva atividades culturais e desportivas voltadas para o lazer,  a

solidariedade e a integração de seus associados.

Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade  em  prol  do
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exercício da cidadania dos moradores do Bairro da Chácara, consideramos meritória

a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 630/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 972/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Alcance de Lavras – Acal –,

com sede no Município de Lavras.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 972/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Alcance de Lavras – Acal –, com sede no Município de Lavras, entidade

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  voltada  para  a  defesa  e  a  promoção  da

cidadania,  fundamentada  nos  princípios  da  solidariedade,  do  companheirismo,  da

cooperação, da integração social e do amor ao próximo.

A instituição tem como propósito congregar grupos comunitários para discutir  os

problemas que os afetam, bem como suas soluções; incentivar comportamentos de

participação  e  solidariedade;  desenvolver  atividades  e  serviços  para  melhorar  as

condições de vida e trabalho de seus associados; divulgar informações de interesse

geral,  especialmente  sobre  economia  doméstica,  abastecimento,  defesa  do

consumidor,  saúde,  educação,  transportes,  lazer  e  aperfeiçoamento  profissional;

prestar  serviços  de  utilidade  pública,  integrando-se  à  defesa  civil  sempre  que

necessário; e lutar por um sistema de comunicação comunitária, incentivando a voz
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dos segmentos sociais excluídos e a produção regional.

Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade em defesa do

pleno exercício da cidadania dos moradores do Município de Lavras, consideramos

meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 972/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.809/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento e Superação –

Instituto Superar, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.809/2011 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Desenvolvimento e Superação – Instituto Superar, com sede no Município de Belo

Horizonte,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo

realizar atividades visando à recuperação de pessoas viciadas em drogas e álcool.

Com esse propósito, a instituição desenvolve ações voltadas para facilitar o acesso

da comunidade a moradia digna,  bem como para garantir  o atendimento de suas

necessidades nas áreas de educação, saúde, transporte, comunicação, segurança,

cultura  e  lazer;  promove  a  experimentação  não  lucrativa  de  novos  modelos

socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;

incentiva o voluntariado; fomenta a segurança alimentar e nutricional, a preservação

do meio ambiente e a valorização do desenvolvimento sustentável; defende valores
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universais como a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos e a democracia.

Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade,  consideramos

meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.809/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.827/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  Meimei  –  Instituição  Espírita  de

Amparo à Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.827/2011 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Meimei – Instituição Espírita de Amparo à Criança, com sede no Município de Belo

Horizonte, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 2009, com o

propósito de prestar serviços assistenciais, educacionais, culturais, profissionalizantes

e de saúde.

Com esse intento, a instituição mantém creche, casa para crianças abandonadas,

escolas  de  educação  infantil,  ensino  fundamental  e  ensino  médio  e  cursos

profissionalizantes, além de obras de assistência.

Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Instituto  Meimei,  consideramos

meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.827/2011, em turno
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único.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.842/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Margem

do Rio Verde – Asprumarve –, com sede no Município de Espinosa.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.842/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Produtores  Rurais  da  Margem  do  Rio  Verde  –  Asprumarve  –,  com  sede  no

Município de Espinosa, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

propósito defender os direitos e interesses dos moradores da comunidade onde atua

e lutar pela melhoria de suas condições de vida.

Com esse intento,  a instituição desenvolve  projetos  assistenciais  de  combate  à

fome e à pobreza,  para minorar  os  efeitos  da  seca sobre  os  menos  favorecidos;

protege  a  saúde  da  família,  da  maternidade,  da  infância,  da  adolescência  e  da

velhice,  inclusive  prestando  assistência  médica  e  odontológica  e  auxiliando  na

habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência; promove a educação, a cultura,

o esporte e o lazer; busca meios para aumentar a oferta de emprego e a renda das

famílias da comunidade; incentiva a cultura familiar; orienta sobre a proteção do meio

ambiente e a preservação dos recursos naturais.

Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade em defesa do

pleno  exercício  da  cidadania  dos  moradores  da  região,  consideramos  meritória  a

proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.842/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.880/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Visão Solidária Assembleiana – Visa

–, com sede no Município de João Pinheiro.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.880/2011 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Visão Solidária Assembleiana – Visa –, com sede no Município de João Pinheiro,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a

realização de trabalhos sociais e assistenciais em benefício da coletividade.

Com  esse  propósito,  desenvolve  atividades  voltadas  à  reabilitação  e  à

ressocialização  de  pessoas  condenadas  pelo  Poder  Judiciário  ou  recolhidas  em

instituições do sistema prisional, por meio de incentivo a práticas laborais e terapias

ocupacionais, à prevenção ao uso de substâncias entorpecentes e à recuperação dos

dependentes químicos.

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em defesa das

pessoas em situação de vulnerabilidade, consideramos meritória a proposta de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.880/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.
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Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.884/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres Quilombolas da

Comunidade de Malhada Grande, com sede no Município de Catuti.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.884/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  das Mulheres Quilombolas da Comunidade de Malhada Grande,  com

sede no Município de Catuti, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por escopo promover o desenvolvimento econômico daquela comunidade.

Para  a  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  presta  assistência  social,

especialmente  nas áreas de  saúde,  higiene e  educação;  incentiva  o voluntariado;

combate a fome e a  pobreza;  divulga  valores universais  como cidadania,  direitos

humanos e democracia.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que dá nova redação ao art.  1º  do projeto,  tem como objetivo adequar  o

nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Por fim, consideramos que o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade

em defesa das comunidades carentes torna meritória a proposta de lhe conceder o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.884/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.
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Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.885/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Renascer, com sede no

Município de Guaranésia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.885/2011 pretende declarar de utilidade pública o Clube da

Melhor Idade Renascer, com sede no Município de Guaranésia, entidade de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  congregar  pessoas  em  idade

madura, proporcionando-lhes atividades de recreação, lazer, esporte e cultura.

Com esse propósito, a instituição contribui para a melhoria da qualidade de vida das

pessoas da terceira idade, assim como para o seu bem-estar físico e psicológico e

para a sua realização pessoal.

Com o aumento da possibilidade de estender o tempo de vida, o contingente de

pessoas idosas tem se tornado numeroso e vem crescendo a cada dia. É importante

reconhecer  que  esse  segmento,  como  todos,  tem  necessidade  e  desejo  de

desempenhar uma função social útil. Nesse contexto, uma instituição que se dedica a

acolher e promover a terceira idade presta relevante serviço à sociedade.

Isso  posto,  consideramos  meritória  a iniciativa  de  outorgar  ao  Clube da Melhor

Idade Renascer o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.885/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Juninho Araújo, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.893/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Duilio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Obra Social Monte Oreb, com sede

no Município de Contagem.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.893/2011 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Obra Social Monte Oreb, com sede no Município de Contagem, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que presta relevantes serviços à comunidade.

Entre outras ações, a instituição realiza atividades buscando combater a fome e a

pobreza, proporcionar moradia digna aos mais necessitados, por meio de programas

habitacionais  comunitários,  promover  a  cultura,  o  esporte  e  o  lazer,  proteger  e

amparar as crianças e os idosos e criar cursos em diversos segmentos, inclusive de

alfabetização.  Busca,  ainda,  integrar  jovens  e  adultos  no  mercado  de  trabalho,

oferecer assistência médica, especialmente para as famílias vulnerabilizadas, divulgar

o  combate  às  doenças  transmissíveis  e  infectocontagiosas,  distribuir  agasalhos,

orientar sobre a preservação do meio ambiente e reintegrar pessoas com deficiência

à vida comunitária.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Isso posto, consideramos meritória a proposta de conceder à referida entidade o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.893/2011, em turno
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único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.894/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Santa Luzia,

com sede no Município de Formiga.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.894/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Santa Luzia, com sede no Município de Formiga, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como propósito identificar os problemas e

as carências da comunidade e buscar soluções.

Com  essa  finalidade,  a  instituição  busca  melhorias  para  a  infraestrutura  local,

principalmente nas áreas de saúde, saneamento básico, educação, urbanização e

lazer,  desenvolve  ações  voltadas  para  a  proteção  da  saúde,  da  maternidade,  da

infância e da velhice, combate a fome e a pobreza, por meio da distribuição de cestas

básicas e agasalhos, encaminha os interessados a escolas profissionalizantes e a

cursos de capacitação, visando à sua integração no mercado de trabalho, e orienta

sobre a preservação do meio ambiente.

Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade em defesa do

pleno  exercício  da  cidadania  das  pessoas  menos  favorecidas  do  Município  de

Formiga,  consideramos meritória  a  proposta  de  lhe  conceder  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.894/2011, em turno
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único.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.921/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Obra Social Glorieux, com sede no Município

de Betim.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.921/2011 pretende declarar de utilidade pública a Obra Social

Glorieux,  com  sede no  Município  de  Betim,  entidade de direito  privado,  sem fins

lucrativos, que tem por escopo fomentar e subsidiar atividades relacionadas com as

políticas públicas e privadas voltadas para o desenvolvimento humano.

Para a consecução de seu propósito,  a instituição presta assistência social,  em

especial a crianças, adolescentes, jovens e idosos; incentiva atividades nas áreas de

cultura, educação e esporte; facilita o acompanhamento e a orientação psicológica a

pessoas  de  baixa  renda;  apoia  projetos  que  buscam  o  desenvolvimento  local  e

regional;  promove  a  qualificação  profissional  de  jovens  e  adultos  e  estimula  sua

integração ao mercado de trabalho; combate a pobreza, orientando as famílias sobre

segurança alimentar e nutricional; difunde o voluntariado e valores universais como

democracia, ética, direitos humanos e superação das desigualdades.

Diante do relevante trabalho da Obra Social Glorieux em prol do pleno exercício da

cidadania dos segmentos mais carentes, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.921/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.923/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Escola  de  Samba  Águia  de  Ouro,  com  sede  no

Município de Muzambinho.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.923/2011 pretende declarar de utilidade pública a Escola de

Samba Águia de Ouro, com sede no Município de Muzambinho, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, fundada em 1996 com o propósito de promover ampla

integração entre os moradores da comunidade por meio do lazer,  do samba e do

carnaval.

Com  essa  finalidade,  a  instituição  promove  eventos  carnavalescos,  desenvolve

atividades nas áreas de educação, esporte e cultura, ajuda as famílias de baixa renda

na  busca  por  melhores  condições  de  vida,  moradia,  higiene,  educação,  saúde,

transporte e segurança e estimula o voluntariado e a solidariedade.

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela Escola de Samba Águia de Ouro em

defesa da cultura brasileira, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.921/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.
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Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.929/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Assistencial Esportiva e Cultural de Jacinto

– Aasescuj –, com sede no Município de Jacinto.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.929/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Assistencial Esportiva e Cultural de Jacinto – Aasescuj –, com sede no Município de

Jacinto, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo prestar

assistência social aos mais necessitados.

Com esse propósito,  a instituição desenvolve atividades voltadas à proteção da

saúde da família, da infância e da velhice, combatendo a desnutrição, incentivando o

aleitamento materno e realizando campanhas de combate a doenças transmissíveis e

infectocontagiosas;  ao  combate  da  fome e  da  pobreza,  por  meio  do  incentivo  à

produção  de  alimentos  básicos  e  da  distribuição  de  alimentos  e  agasalhos;  à

promoção de cursos profissionalizantes, visando à integração de seus atendidos ao

mercado  de  trabalho;  à  proteção  do  meio  ambiente;  à  criação  de  infraestrutura

comunitária  de saúde, saneamento básico, habitação,  comunicação e estímulo de

beneficiamento de produtos do interesse da comunidade.

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em defesa das

pessoas em situação de vulnerabilidade, consideramos meritória a proposta de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.929/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.024/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  tem por  objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Nazaré

de Minas – Codeconami –, com sede no Município de Nepomuceno.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.024/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário  de Nazaré de Minas – Codeconami –,

com sede no Município de Nepomuceno.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 5º, § 1º, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 24, §

1º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade assistencial.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 2.024/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Luiz  Henrique  –  André

Quintão – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.026/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  tem por  objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Pró Obras Sociais da Paróquia da Boa

Viagem - Associação Catedral, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.026/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Pró Obras Sociais da Paróquia da Boa Viagem - Associação Catedral,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  12,  que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de quaisquer vantagens ou benefícios; e, no art. 44, que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  da

Fundação Obras Sociais da Paróquia da Boa Viagem ou, na eventual extinção desta,
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a entidade congênere com o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.026/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Luiz  Henrique  –  Bruno

Siqueira – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.039/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de  lei  em tela  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto de Capoeira Brasileira, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude. Vem agora a

este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.039/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Capoeira Brasileira, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  37,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída, sem fins lucrativos, que tenha os objetivos sociais
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semelhantes ao da instituição dissolvida; e, no art. 39, que as atividades de seus

Diretores não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.039/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Luiz  Henrique  –  Bruno

Siqueira – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.051/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Luiz  Carlos  Miranda,  o  projeto  de  lei  em tela  tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  e

Trabalhadores Rurais da Região de Borá, com sede no Município de Montes Claros.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.051/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais da Região de Borá,

com sede no Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  32,  que as
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atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  36,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.051/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  André  Quintão  –  Bruno

Siqueira – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.065/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Ribeirão  Esporte  Clube,  com  sede  no

Município de Brumadinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.065/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Ribeirão Esporte Clube, com sede no Município de Brumadinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 65, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere, legalmente constituída, que tenha sido declarada de utilidade

pública; e, no art. 76, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados

ou  instituidores  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens ou benefícios.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.065/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  –  Bruno  Siqueira  –  Delvito  Alves  –  Luiz

Henrique – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.067/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Vila Angical, com sede

no Município de Monte Azul.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.067/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores da Vila Angical, com sede no Município de Monte Azul.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  29,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  33,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.067/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Bruno  Siqueira  –  Luiz

Henrique – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.069/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública  a  Associação  Marques Esporte  Clube,  com sede no

Município de Brumadinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.069/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Marques Esporte Clube, com sede no Município de Brumadinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 65, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  e  declarada  de  utilidade  pública

estadual; e, no art. 76, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados

ou  instituidores  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens ou benefícios.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.069/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator  – Bruno Siqueira – Delvito

Alves – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.072/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública  a  Associação Cultural  Cordas e  Sons,  com sede no

Município de Divinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.072/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Cordas e Sons, com sede no Município de Divinópolis.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos §§ 2º e 3º do art.

14, que seus dirigentes não serão remunerados de forma alguma; e, no art. 42, que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

qualificada  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  9.790,  de  1999,  que  dispõe  sobre  a

qualificação  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  como

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips –, preferencialmente

que tenha o mesmo objetivo social da entidade dissolvida e que seja registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.072/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Bruno  Siqueira  –  Luiz

Henrique – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.074/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Lua  Esportes  –  LUA –,  com  sede  no

Município de Camanducaia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.074/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Lua Esportes – LUA –, com sede no Município de Camanducaia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  23,  que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 33,

que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em

benefício de obras de assistência social preferencialmente registradas no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.074/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Bruno Siqueira – Delvito

Alves – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.080/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Deiró Marra,  o  projeto  de  lei  em tela tem por  objetivo

declarar de utilidade pública as Obras Sociais São Geraldo, com sede no Município

de Patrocínio.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.080/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública as

Obras Sociais São Geraldo, com sede no Município de Patrocínio.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 6º, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores,  Conselheiros  e associados não serão

remuneradas;  e,  no  art.  27,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade qualificada nos termos da Lei Federal nº

9.790,  de  1999,  que  dispõe  sobre  a  qualificação  de  pessoas  jurídicas  de  direito

privado,  sem fins  lucrativos,  como Organizações  da Sociedade Civil  de  Interesse

Público – Oscips –, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social da entidade

dissolvida e seja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.080/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – André Quintão – Delvito

Alves – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.082/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da
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Região dos Córregos do Rubim e Aliança, com sede no Município de Felisburgo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.082/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região dos Córregos do Rubim e

Aliança, com sede no Município de Felisburgo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes

não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucro,  gratificação,

bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a  entidade

pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.082/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Bruno Siqueira – Delvito

Alves – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.096/2011
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei  em tela tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Eventos  Promocionais

Primavera – Aepp –, com sede no Município de Carneirinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.096/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Eventos Promocionais Primavera – Aepp –, com sede no Município de

Carneirinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  18,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

comunitária de caráter beneficente, com sede e foro no Município de Carneirinho; e,

no  art.  19,  que  seus  diretores  e  associados  não  serão  remunerados,  sendo-lhes

vedado o recebimento de qualquer benefício.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.096/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Bruno Siqueira – Delvito
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Alves – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 173/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

O Projeto de Lei nº 173/2011, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., dispõe

sobre a regulamentação do uso do livro didático nas escolas.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, o projeto vem agora a esta Comissão para que seja emitido parecer

quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VI,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo pretende regulamentar a adoção de livros didáticos nas

escolas de Minas Gerais, em especial no que se refere aos prazos de sua utilização,

no  intuito  de  assegurar  a  continuidade  de  uso  por,  pelo  menos,  quatro  anos.  A

Comissão de Constituição e Justiça,  de modo a sanar vícios no texto original e em

razão de existir legislação estadual regulando o tema, apresentou o Substitutivo nº 1,

que altera normas vigentes no Estado que tratam de livros didáticos.

Em Minas Gerais, a distribuição gratuita de livros didáticos e dicionários – além de

obras  complementares  para  a  alfabetização  –  de  todas  as  disciplinas  do  ensino

fundamental e médio e da educação de jovens e adultos para escolas públicas, tanto

estaduais, quanto municipais e federais, bem como para entidades conveniadas do

Programa Brasil Alfabetizado, é realizada por meio de adesão ao Programa Nacional

do Livro Didático.

Com a adesão ao programa, o ente federado passa a integrar o sistema de escolha

e distribuição dos materiais, que tem sistemática plurianual, e estabelece, como regra

geral, que em todos os níveis e modalidades de ensino o livro deve ser reutilizado por

três anos consecutivos, com as exceções que mencionaremos a seguir.

A partir de 2012 o programa terá universalizado a distribuição de livros de todos os

conteúdos do ensino fundamental  e do ensino médio, inclusive língua estrangeira,

Filosofia e Sociologia, além de manuais para os professores, minidicionários, obras
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em  braille  e  em  programas  especializados  para  alunos  que  tenham  deficiência

auditiva. Os livros são entregues aos alunos em suas respectivas escolas, por meio

dos  correios,  e  a  quantidade  é  definida  em  relação  ao  número  de  estudantes

vinculados a cada sistema de ensino, conforme o censo escolar do ano anterior.

O Ministério da Educação é responsável pela análise e compra dos livros didáticos.

Por meio de editais, o Ministério estabelece as regras, os prazos e os regulamentos

para que as empresas detentoras dos direitos autorais participem da habilitação e da

inscrição das obras didáticas que serão indicados para a escolha das escolas e que

constarão de um guia específico.

Para verificar se as obras inscritas se enquadram nas exigências técnicas do edital,

o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo faz uma triagem e

encaminha os livros selecionados para o Ministério avaliar os aspectos pedagógicos

de  cada  obra.  Conforme  critérios  divulgados  no  edital,  especialistas  elaboram

resenhas dos livros considerados adequados, que passam a constar do guia de livros

didáticos.  Esse  guia  orienta  a  escolha  das  escolas,  de  acordo  com  a  proposta

pedagógica de cada estabelecimento de ensino.

Considerando  o  calendário  de  atendimento  do  programa,  a  entrega  de  livros

didáticos é realizada da seguinte forma:

a) a distribuição integral de todos os livros é feita, no ano 1, para as séries iniciais

do ensino fundamental (1º ao 5º ano); no ano 2, para as séries finais (6º ao 9º ano); e

no ano 3, para o ensino médio (1º ao 3º ano);

b)  os  livros  consumíveis  – assim considerados os de alfabetização matemática,

alfabetização linguística, língua estrangeira, Filosofia e Sociologia, bem como todos

aqueles utilizados em Educação de Jovens e Adultos – são repostos anualmente;

c) os livros reutilizáveis – os que são usados pelos alunos durante os três anos

subsequentes à distribuição integral –, em caso de perda ou extravio e de alteração

do nº de alunos, são repostos ou complementados em sistemática bienal – no ano 1,

os livros do 2º ao 5º ano do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio e,

no ano 2, os do 2º ao 9º ano do ensino fundamental.

Dada  a  completude  e  a  extensão  nacional  do  programa,  as  peculiaridades  de

escolha e distribuição dos livros, bem como a adesão integral  do Estado às suas
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regras, estabelecer sistemática diferente na legislação estadual é desaconselhável e

inoportuno, tanto na forma do projeto original quanto na do substitutivo apresentado.

O  substitutivo,  além  de  fixar  prazo  diferente  do  já  efetivamente  adotado  pelos

sistemas de ensino, defeito constante também da proposição original, prevê outras

alterações em normas vigentes no Estado em franca contradição com os princípios

estabelecidos pela Lei Federal nº 9.393, de 20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional – LDB – que, entre outros, determina a autonomia pedagógica

dos estabelecimentos de ensino. Isso se deve, é importante destacar, ao fato de que

as leis estaduais que o Substitutivo nº 1 pretende alterar são da década de 1980,

portanto,  anteriores  à  vigente  LDB  e,  por  conseguinte,  contêm  dispositivos  não

recepcionados pela atual lei que dispõe sobre a educação nacional.

Além  disso,  a  fixação  de  prazos  de  substituição  dos  livros  didáticos  para  os

estabelecimentos  de  ensino  da  iniciativa  privada  apresenta  óbices  de  naturezas

diversas. Grande parte das escolas particulares utilizam material didático franqueado

por grandes redes de ensino, que desenvolvem metodologias pedagógicas próprias,

geralmente  utilizando  apostilas  ou  módulos  especialmente  adaptados.  É  também

cada vez mais comum a adoção de material didático produzido e utilizado em meio

eletrônico,  para  dar  caráter  mais  dinâmico  e  interativo  aos  processos  de  ensino-

aprendizagem. Dessa forma, no cenário atual da educação básica privada, a medida

pretendida,  tanto  pelo  projeto  em  epígrafe  quanto  pelo  Substitutivo  nº  1  não nos

parece razoável.

Diante  dessas  considerações,  entendemos  que  a  proposição  em  epígrafe  não

merece prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 173/2011.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente – Carlin Moura, relator – Neilando Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 186/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  projeto  de  lei  em
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epígrafe, resultante de desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.087/2009, autoriza o

Poder Executivo a criar salas de leitura nas escolas da rede estadual de ensino de

Minas Gerais.

Examinado,  preliminarmente,  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  esta

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  por

semelhança de conteúdo, foram anexados à proposição em exame o Projeto de Lei

nº 562/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, e o Projeto de Lei nº 590/2011, de

autoria do Deputado Sargento Rodrigues.

O projeto vem agora a esta Comissão para que seja emitido parecer quanto ao

mérito,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  VI,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto sob comento tem por objeto a criação de sala de leitura em cada uma das

escolas estaduais. Além disso, o projeto estabelece que as salas de leitura constem

das plantas arquitetônicas das novas edificações e que as escolas já  construídas

sejam  adaptadas  para  oferecer  esse  espaço,  bem  como  aborda  questões

relacionadas  ao  mobiliário,  acervo  e  recursos  humanos  necessários  ao  seu

funcionamento.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, de modo a

sanar vícios no texto original, como o caráter meramente autorizativo da norma e o

detalhamento dos procedimentos de gestão, competência típica do Poder Executivo.

Assim, a Comissão houve por bem adequar o texto proposto, inserindo o conteúdo

essencial do projeto na Política Estadual do Livro, objeto da Lei Estadual nº 18.312,

de 6/8/2009.

Consultada sobre a pertinência da matéria, a Secretaria de Estado de Educação

elaborou o Parecer nº 25, de 27/11/2009, posicionando-se favoravelmente sobre o

tema,  mas explicitando que o  ”espaço físico  para  o  funcionamento  de bibliotecas

constitui  exigência  para  que  seja  autorizado  o  funcionamento  das  unidades  de

ensino”,  conforme  a  Resolução  nº  449,  de  1º/8/2002,  do  Conselho  Estadual  de
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Educação, que fixa normas para credenciamento e recredenciamento de instituições

escolares, autorização para funcionamento e reconhecimento de cursos da educação

básica.

Em  âmbito  federal,  a  preocupação  com  a  universalização  das  bibliotecas  nas

escolas ensejou a edição da Lei nº 12.244, de 24/5/2010, que determina prazo de dez

anos para que os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, criem a biblioteca

escolar, com acervo mínimo de um título por aluno matriculado. A existência, desde

1997,  de  programa específico do Ministério  da Educação realça a importância da

organização e manutenção das bibliotecas escolares. Trata-se do Programa Nacional

Biblioteca da Escola, cuja gestão cabe ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação – FNDE – e que, em 2009, contou com recursos no montante aproximado

de R$ 52.000.000,00.

Em  Minas  Gerais,  é  importante  frisar  que também  o Plano Plurianual  de  Ação

Governamental  –  PPAG – 2008-2011,  exercício  2011,  prevê,  no  Programa 030  –

Novos  Padrões  de  Atendimento  da  Educação  Básica  –,  ações  que  incluem  a

adequação dos acervos das bibliotecas escolares no ensino fundamental e no ensino

médio. O estímulo ao incremento de acervos é o objetivo, ainda, da Lei Estadual nº

18.233,  de  2/7/2009,  que  institui  o  Certificado  Amigo  do  Livro,  a  ser  concedido

àqueles  que  patrocinarem  a  doação  de  publicações  às  bibliotecas  públicas  e

comunitárias.

Entendemos,  assim,  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  deu  o  devido

tratamento ao tema principal da proposição – o reconhecimento da importância de

espaços físicos adequados para o acesso ao livro e o incentivo à leitura – ao propor

que os comandos do projeto vigorem como dispositivo acrescentado ao art. 4º da Lei

nº 18.312, de 6/8/2009, que institui a Política Estadual do Livro.

Entretanto, procedendo à análise de mérito, julgamos que a alteração proposta no

Substitutivo nº 1 seria mais pertinente em outro dispositivo da lei a ser modificada.

Como o inciso III do mesmo art. 4º já versa sobre a criação e a execução de projetos

que visam estimular o hábito de leitura, parece-nos que a organização lógica mais

adequada seria inserir o comando proposto no substitutivo como alínea desse inciso.

Além disso, entendemos que a universalização das bibliotecas escolares, públicas e
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privadas, bem como a das bibliotecas públicas, merecem constar expressamente dos

objetivos constantes na Política Estadual do Livro, motivo pelo qual propomos outras

alterações na já citada Lei Estadual nº 18.312, de 2009, de modo a harmonizar a

legislação estadual à Lei Federal nº 12.244, de 24/5/2010.

Com o objetivo de realizar esses ajustes, apresentamos o Substitutivo nº 2.

Conforme determina a Decisão Normativa da Presidência nº12, de 4/6/2003, esta

Comissão deve ainda se manifestar a respeito dos projetos anexados à proposição

em  análise.  O Projeto  de  Lei  nº  3.087/2009,  de  cujo  desarquivamento  resultou  a

proposição em exame, recebeu, da então Comissão de Educação, o Substitutivo nº 2,

cujo conteúdo consta integralmente do Projeto de Lei nº 590/2011 e parcialmente do

Projeto  de  Lei  nº  562/2011,  anexados.  Em virtude da atualidade dos  argumentos

anteriormente  expendidos  por  esta  Comissão,  reproduzimos  os  termos  do

posicionamento  adotado  na  legislatura  passada  e  apresentamos  substitutivo  de

idêntico  teor  ao  que  havia  sido  apresentado.  Dessa  forma,  consideramos  que  o

conteúdo  dos  projetos  anexados  foram  atendidos  no  Substitutivo  nº  2,  que

apresentamos ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 186/2011, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  que  apresentamos,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, que institui a Política Estadual do

Livro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – O art.  3º  da Lei  nº  18.312,  de 6 de agosto de  2009,  passa a vigorar

acrescido dos seguintes incisos XII e XIII:

“Art. 3º – (....)

XII – fortalecer o sistema estadual de bibliotecas públicas;

XIII – estimular a instalação e a ampliação de bibliotecas escolares.”.

Art. 2º – O inciso III do art. 4º da Lei nº 18.312, de 2009, fica acrescido da seguinte

alínea “g”:
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“Art. 4º – (....)

III – (...)

g) incentivo à criação de salas de leitura nas escolas.”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator – Carlin Moura – Neilando Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 189/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  Projeto  de  Lei  nº

189/2011, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.205/2010, “dispõe

sobre  a  aquisição,  no  âmbito  das  administrações  das  unidades  prisionais,  de

alimentos produzidos pela agricultura familiar”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 19/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe agora a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  dispõe  o  art.  102,  III,  “a”,  do  citado

Regimento

Fundamentação

O projeto de lei  em tela visa a determinar que as administrações das unidades

prisionais do Estado utilizem 40% dos recursos destinados à aquisição de gêneros

alimentícios para a compra direta de produtos alimentícios oriundos da agricultura

familiar, de empreendedor familiar rural e de suas organizações e cooperativas.

Ressaltamos que o Projeto de Lei nº 4.205, apresentado em 2010, que deu origem

à proposição em análise, não foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Passamos, então, à análise da matéria.

A  gestão  realizada  pela  administração  pública  –  em  especial,  a  aquisição,  a

alienação e a contratação de bens e serviços – demanda formalidades próprias do

estatuto jurídico publicista que orienta a União, os Estados, os Municípios, o Distrito

Federal e as entidades da administração pública indireta. É com esse escopo que o
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art. 37, inciso XXI, da Constituição da República determina que “ressalvados os casos

especificados  na  legislação,  as  obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão

contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure  igualdade  de

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis

à garantia do cumprimento das obrigações”.

Por sua vez, a Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93 – Lei das Licitações –, regulamenta

o  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal  e  estabelece  normas  gerais  sobre

licitações  e  contratos  administrativos  pertinentes  a  obras,  serviços,  inclusive  de

publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Marcado por formalidades, o procedimento licitatório,  para cumprir  sua tarefa de

garantir  os  princípios  da  isonomia  entre  os  licitantes,  da  impessoalidade  na

contratação pública e da eficiência na escolha da melhor proposta, demanda tempo

para a sua realização.

Por  outro lado,  há hipóteses em que,  por  razões emergenciais ou,  mesmo, por

razões  de  fomento  a  ser  realizado  pelo  Estado,  o  poder  público  é  autorizado  a

celebrar avenças contratuais prescindindo da realização prévia de licitação.

Ocorre que, na Lei das Licitações, entre as situações em que pode haver dispensa

ou inexigibilidade de licitação, não figura a medida postulada no projeto de lei  em

exame  –  a  possibilidade  da  compra  direta,  pelas  administrações  das  unidades

prisionais, de produtos alimentícios oriundos da agricultura familiar, de empreendedor

familiar rural e de suas organizações e cooperativas.

A criação de novas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme

tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal, enquadra-se na esfera das normas

gerais sobre licitações e contratos, matéria que, nos termos do art. 22, inciso XXVII,

da Constituição da República, é de competência legislativa privativa da União. Assim,

em razão da incompetência estadual para legislar sobre a matéria, o projeto de lei em

tela apresenta vício de inconstitucionalidade. É como se verifica em balizada doutrina:

“consagrando princípios gerais, como autorizado na Constituição, o estatuto é, por
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assim dizer, a fonte legislativa primária disciplinadora das licitações. Por isso, nele

foram  estabelecidas  algumas  vedações  também  a  Estados,  Distrito  Federal  e

Municípios,  destacando-se,  dentre  elas,  a  que  proíbe  a  ampliação  dos  casos  de

dispensa  e  inexigibilidade”  (Carvalho  Filho,  José  dos  Santos.  “Manual  de  Direito

Administrativo”. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 187).

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 189/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  André  Quintão  –  Luiz

Henrique – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 596/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “torna obrigatória a

fixação de orientações em braile nos locais que especifica e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos de sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Inicialmente, cabe-nos dizer que são vários os projetos que tramitam na Casa que

têm a finalidade de facilitar o acesso à informação para as pessoas com deficiência.

Como exemplo,  citem-se os Projetos  de  Lei  nºs  495,  931,  1.041,  1.068,  1.394 e

1.866/2011.

A medida  contida  no  projeto  de  lei  em exame busca  conferir  maior  densidade

normativa ao preceito constitucional insculpido no art. 24, inciso XIV, da Constituição

Federal, segundo o qual é de competência legislativa concorrente entre a União, os

Estados  e  o  Distrito  Federal  a  proteção  e  integração  social  das  pessoas  com
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deficiência.

Nos limites do juízo de admissibilidade que cumpre a esta Comissão empreender,

não  vislumbramos  óbice  à  tramitação  da  proposição.  Propomos,  todavia,  o

Substitutivo nº 1, que tem o objetivo de adequar a proposição à técnica legislativa

bem como extrair do projeto dispositivos de constitucionalidade questionável, em face

dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da livre iniciativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 596/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a afixação de orientações em braile nos imóveis do Estado.

Art. 1º – É obrigatória a afixação, em local de fácil acesso, de orientações em braile

nos bens imóveis estaduais destinados ao atendimento público.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Bruno Siqueira – Delvito

Alves – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 818/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 818/2011, resultante

do desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  72/2007,  estabelece condições para as

instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior do Estado.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo n°1,

que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, "a", do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  818/2011 tem por  objetivo assegurar que as instituições de

ensino  concedam  ao  aluno  inadimplente  o  certificado  de  conclusão  do  curso  e
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permitam sua participação na cerimônia de formatura. Além disso, estabelece que os

pais desses alunos devem assumir o compromisso de quitação do débito.

Diversos  fatores  se  somam  para  produzir  o  rompimento  dos  compromissos

contratuais por parte do aluno na rede privada de ensino, mas, preponderantemente,

é a conjuntura socioeconômica instável  na qual estão inseridas as classes menos

favorecidas que determina a dificuldade de pagamento da mensalidade escolar.

Atualmente, a inadimplência e a evasão são alguns dos principais problemas das

escolas da rede particular de ensino, pois as mensalidades pagas pelos alunos são

sua maior  fonte  de  recursos.  Esses  problemas atingem de maneira  imperiosa as

instituições de educação superior  – IES – privadas, visto que cursar a graduação

nessas instituições constitui um grande investimento, que está, muitas vezes, além

das  condições  financeiras  dos  jovens  estudantes.  Por  esse motivo,  o  número  de

estudantes inadimplentes é cada vez maior,  alcançando a perturbadora marca de

20%, segundo matéria  publicada em maio de 2009 na “Revista Ensino  Superior”,

edição nº 128.

Contudo,  a  inadimplência  dos  estudantes  transcende  a  questão  meramente

contratual  e  não  pode  ser  tratada  com  um  viés  unicamente  mercadológico,  pois

envolve  questão  relacionada  ao  acesso  ao  ensino,  direito  social  garantido  pela

Constituição  Federal,  que  não  deve  sofrer  limitação  ou  exclusão  por  motivos

exclusivamente patrimoniais.

Com essa perspectiva da questão, no art. 6º da Lei Federal nº 9.870, de 23/11/99,

que  dispõe  sobre  o  valor  total  das  anuidades  escolares,  determinam-se  diversas

medidas  de  proteção aos  estudantes  em  situação  de  inadimplência,  tais  como a

proibição de suspensão de provas escolares, de retenção de documentos e de outras

“penalidades pedagógicas”, de forma a garantir-lhes o direito de acesso ao ensino.

Destaca-se a relevância da proposição em análise que, alinhada às diretrizes da

legislação federal,  pretende ser  mais  um instrumento de proteção dos  direitos  do

educando. Todavia, o projeto, tal como foi apresentado, contém três inadequações: a

imposição de um acordo para quitação da dívida entre o devedor e as instituições de

ensino,  a  garantia  de  permissão  de  participação  do  aluno  inadimplente  nas

solenidades  de  formatura  e  a  obrigatoriedade  de  concessão  de  certificado  de
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conclusão do curso ao aluno inadimplente.

A primeira inadequação apontada foi abordada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que acertadamente concluiu que o dispositivo que “impõe aos estudantes e

aos  seus  pais  o  compromisso  de  praticar  um  ato  que  é,  por  natureza,  bilateral”

mereceria ser aperfeiçoado. Para tanto, aquela Comissão apresentou o Substitutivo

nº 1, que prevê que o estudante inadimplente ou seu responsável deverá apresentar

à instituição de ensino proposta sobre a forma de quitação do débito.

Não concordamos com a solução proposta por aquela Comissão: gerar obrigação

legal para o aluno inadimplente de ter  de apresentar proposta para a quitação do

débito  com  a  escola  é  estabelecer  novo  fator  condicionante  ao  recebimento  de

diploma,  o  que ultrapassa as  exigências  contidas  na própria  legislação federal.  A

mencionada Lei nº 9.870, de 1999, já reserva à escola, em caso de inadimplência, o

direito  de  adotar  as  providências  compatíveis  com  o  Código  de  Defesa  do

Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90) e com os arts. 177 e 1.092 do Código

Civil  (Lei  Federal  nº  10.406,  de  10/1/2002),  consideradas suficientes  para  que se

proceda à cobrança dos débitos.

Também  somos  contrários  à  determinação  constante  no  projeto  original  e  no

Substitutivo nº 1 que assegura ao aluno inadimplente a participação nas cerimônias

de  formatura,  em  primeiro  lugar  porque  a  escola  não  promove  diretamente  as

cerimônias e festas de formatura, realizadas com recursos próprios dos alunos, pais

ou responsáveis. Além disso, no caso do ensino superior, a formalidade da colação

de  grau  –  procedimento  que  não  deve  ser  confundido  com  as  festividades  de

formatura  –  é  um  ato  escolar  obrigatório  para  a  conclusão  de  curso  e,

consequentemente, para a obtenção do diploma, pois somente após a colação de

grau são tomadas  as  providências  para  expedição  e  registro  do  diploma.  Assim,

entendemos que negar ao aluno que cumpriu todas as exigências para se formar a

colação  de  grau,  por  estar  inadimplente,  caracteriza  a  aplicação  de  “penalidade

pedagógica”, vedada pela legislação federal.

No tocante  à  pretensão de garantir  a  concessão de diplomas e  certificados  de

conclusão do curso aos alunos inadimplentes, a redação do art. 6º. da Lei Federal nº

9.870,  de  1999,  é  bastante  clara:  as  instituições  de  ensino  não  podem  aplicar
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nenhuma sanção acadêmica ao aluno inadimplente, incluindo-se no rol das sanções

vedadas  a  retenção de qualquer  documento  escolar.  Portanto,  ao  dispor  sobre  o

recebimento de diploma e demais documentos escolares por alunos inadimplentes, o

projeto de lei em análise não estabelece nenhuma inovação ao ordenamento jurídico.

Assim,  propomos,  no  Substitutivo  nº  2,  apresentado  ao  final  deste  parecer,  a

supressão do dispositivo que garante a participação dos alunos inadimplentes nas

cerimônias de formatura e a concessão de diplomas a esses alunos.

Propomos ainda o acréscimo de dois  dispositivos.  O primeiro estabelece que a

instituição  de  ensino  deverá  efetuar  a  renovação  da  matrícula  do  estudante  que

houver firmado acordo para o pagamento da dívida. Tal medida visa a evitar situações

em  que  a  instituição negue  a  renovação da matrícula,  mesmo após  findadas  as

negociações, sob o pretexto de que o acordo não garantiria este direito.

Com  o  objetivo  de  impedir  abusos  e  de  preservar  a  viabilidade  financeira  das

instituições particulares de ensino, o art. 5º da Lei Federal nº 9.870, de 1999, excluiu

do direito à renovação da matrícula os alunos inadimplentes. Todavia, com base no

instituto da novação prevista no art. 360, I, da Lei Federal nº 10.406, de 10/1/2002,

que institui do Código Civil, quando o devedor contrai com o credor nova dívida – o

que se caracteriza pelo acordo de pagamento de dívida –, extingue-se ou substitui-se

a anterior.  Portanto,  se houver  acordo entre as  partes,  é extinta  a obrigação e o

devedor  não  é  mais  considerado  inadimplente,  cabendo-lhe  então  o  direito  à

renovação da matrícula, nos casos de inadimplência escolar.

O segundo dispositivo cujo acréscimo propomos no Substitutivo nº 2 garante que as

instituições de ensino oferecerão a alunos que estiverem matriculados em diferentes

períodos letivos condições semelhantes para negociação e quitação dos débitos por

eles constituídos. Isso evitaria tratamento diferenciado entre os estudantes em razão

do período ou ano cursado, já que, na prática, há uma tendência de exercer maior

pressão  sobre  os  que  se  encontram  mais  adiantados  no  curso,  no  momento  de

estabelecer  as  regras  para  a  negociação.  Consideramos  oportuno  minimizar  as

consequências de tal procedimento, tendo em vista o princípio da equidade.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 818/2011, na forma do
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Substitutivo  nº  2,  apresentado  a  seguir,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Assegura a renovação da matrícula de estudante em instituição de ensino privada

com sede no Estado que tiver firmado acordo de pagamento de débito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica assegurada a renovação da matrícula, no final de período ou ano

letivo, ao estudante matriculado em instituição de ensino privada com sede no Estado

que tiver firmado com a instituição acordo de pagamento de débito.

Art. 2º – As instituições de ensino a que se refere o art. 1º oferecerão aos alunos,

independentemente  do  período  ou  ano  em  que  estejam  matriculados,  idênticas

condições para negociação ou quitação de débitos.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente – Neilando Pimenta, relator – Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 853/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gilberto  Abramo  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 3.158/2009, a proposição em análise visa modificar a Lei nº 14.486,

de 9/12/2002,  que disciplina  o uso de telefone celular  em salas  de aula,  teatros,

cinemas e igrejas.

A proposição  foi  encaminhada  preliminarmente  à  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta Comissão

para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende modificar a Lei nº 14.486, de 9/12/2002, que

disciplina o uso de telefone celular em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas. Em

sua redação original, a lei em questão proíbe apenas a conversação e a utilização do
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dispositivo sonoro de telefones celulares nos locais mencionados. Com a alteração

proposta  pelo  projeto  em  tela,  a  proibição  seria  estendida  ao  uso  de  aparelhos

eletrônicos que prejudiquem a concentração de professores ou alunos nas escolas da

rede estadual de ensino.

A  conscientização  quanto  ao  correto  uso  de  telefones  celulares  ou  outros

dispositivos eletrônicos em espaços de uso coletivo é medida necessária, porém não

suficiente para inibir o uso inadequado de aparelhos eletrônicos em espaços de uso

coletivo. É necessário que, além de campanhas educativas, sejam também instituídas

ou aprimoradas normas legais que inibam esse tipo de conduta.

Com  o  objetivo  de  adequar  o  texto  original  do  projeto  à  técnica  legislativa,  a

Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1.  As alterações

propostas no substitutivo incidem sobre a ementa da Lei nº 14.486, de 2002, que

passaria a dispor sobre o uso de aparelhos eletrônicos em salas de aula, teatros,

cinemas e igrejas, e sobre o art. 1º do projeto em tela, excluindo a relação nominal de

aparelhos eletrônicos e substituindo-a pela expressão genérica “qualquer aparelho

eletrônico que possa prejudicar a concentração de alunos e professores”.

A Lei nº 14.486, de 2002, que se pretende alterar com o projeto em tela, regula o

uso de celulares em espaços de uso coletivo. A restrição a telefones celulares deve-

se ao fato de que, na época de sua promulgação, havia menos tipos de aparelhos

eletrônicos  disponíveis  do  que  hoje.  A proposta  da  Comissão  de  Constituição  e

Justiça de estender a proibição a outros aparelhos eletrônicos e de não limitar em

uma lista a quais deles se aplicaria o comando busca adequar a lei ao constante

desenvolvimento tecnológico, garantindo assim sua efetividade.

Muito embora o substitutivo apresentado proponha alterações no projeto original,

ele  preserva  o  seu  objetivo,  ao  proibir  o  uso  de  aparelhos  eletrônicos  que

prejudiquem a concentração de alunos e professores em ambientes destinados ao

estudo na rede estadual  de  ensino.  Somos,  então,  pela  aprovação do projeto  na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

853/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator – Neilando Pimenta – Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 868/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  413/2007,  “estabelece  critérios  para

distribuição  dos  recursos  estaduais  destinados  ao  transporte  escolar  e  dá  outras

providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/3/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 928/2011, de autoria  do Deputado Fred Costa, que

“estabelece  critérios  para  a  distribuição  dos  recursos  estaduais  destinados  ao

transporte escolar”.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Antes  de  analisarmos  o  conteúdo  do  projeto  de  lei,  cabe-nos  mencionar  que

proposições  similares  tramitaram  nesta  Casa  em  duas  legislaturas  anteriores

(Projetos de Lei n°s 413/2007 e 1.166/2003). Quando  da tramitação do Projeto de Lei

n° 1.166/2003,  esta Comissão não se manifestou,  em virtude da perda de prazo.

Entretanto,  na  última  legislatura,  esta  Comissão  analisou  de  forma  detalhada  a

matéria no que tange ao juízo de admissibilidade, tendo concluído pela juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  n° 1,  que

apresentou.

Diante  da  inexistência  de  mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem  uma  nova  interpretação  da  matéria,  somos  levados  a  ratificar  o

posicionamento  expressado  anteriormente  e  reproduzir  a  argumentação  jurídica
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apresentada no parecer referente ao Projeto de Lei nº 413/2007.

“O projeto de lei  em epígrafe estabelece critérios para distribuição dos recursos

estaduais destinados ao transporte escolar.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 205, que a educação é ‘direito

de todos e dever do Estado’. Ainda nos termos da Carta Federal, observamos que o

ensino deverá ser ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o

acesso e a  permanência  na  escola,  ficando definido  que a  União,  os  Estados,  o

Distrito  Federal  e  os  Municípios  organizarão,  em  regime  de  colaboração,  seus

sistemas de ensino, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.

Além disso, o texto constitucional estabelece, em seu art. 212, que ‘a União aplicará,

anualmente,  nunca  menos  de  dezoito,  e  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os

Municípios vinte e cinco por cento,  no mínimo,  da receita resultante de impostos,

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do

ensino’.

Por  força  do  inciso  VIII  do  art.  70  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação

Nacional – LDB –, Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, são consideradas despesas de

manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  aquelas  realizadas  com  vistas  à

consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis,

compreendendo as que se destinam a manutenção de transporte escolar.

A matéria  se  insere  no  âmbito  da  competência  material  comum  entre  União,

Estados  e  Municípios,  conforme  disposto  no  inciso  V  do  art.  23  da  Constituição

Federal,  e  da  competência  legislativa  concorrente  e  suplementar  entre  União  e

Estados, competindo àquela a edição de normas gerais, conforme disposto no inciso

IX do art. 24 da mencionada norma.

A LDB, no inciso VII do art. 10, acrescentado pela Lei Federal nº 10.709, de 2003,

atribui  ao  Estado  a  tarefa  de  assumir  o  transporte  escolar  dos  alunos  da  rede

estadual.

Já  o  art.  11  da  mesma  lei  confere  aos  Municípios  a  atribuição  de  assumir  o

transporte escolar dos alunos da rede municipal.

Nos termos da Lei Federal nº 10.709, de 2003, cabe aos Estados articularem-se

com os respectivos Municípios, para prover o transporte escolar dos alunos, da forma
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que melhor atenda aos interesses deles.

Na  legislatura  passada,  tramitou  nesta  Casa  Legislativa  o  Projeto  de  Lei  nº

1.166/2003,  cujo  conteúdo  é  o  mesmo  do  projeto  em  exame.  Ocorre  que,

posteriormente à apresentação daquele projeto, foi editada a Lei Federal nº 10.880,

de 9/6/2004, que instituiu o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar –

Pnate.

O Pnate é executado pelo Fundo Nacional  de Desenvolvimento da Educação –

FNDE  –  e  tem  por  objetivo  oferecer  transporte  escolar  aos  alunos  do  ensino

fundamental público, residentes em área rural, por meio de assistência financeira em

caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

Nos termos do § 1º  do art.  2º  da Lei  Federal  nº  10.880,  de 2004,  os  recursos

financeiros são repassados em parcelas e calculados com base no número de alunos

do ensino fundamental  público residentes em área rural  que utilizem o transporte

escolar oferecido pelo poder público. O § 3º do mesmo artigo determina que, para fins

do  referido  cálculo,  devem  ser  considerados  os  dados  oficiais  do  censo  escolar,

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

– Inep –, relativo ao ano imediatamente anterior ao do atendimento.

A assistência financeira prevista no Pnate destina-se exclusivamente ao transporte

escolar do aluno.

É importante observar que, na forma do § 5º do art. 2º da lei  federal que cria o

Pnate, o Município pode proceder ao atendimento do transporte escolar dos alunos

matriculados  nos  estabelecimentos  estaduais  de  ensino,  localizados  nas  suas

respectivas  áreas  de  circunscrição,  desde  que  assim  acordem  o  Estado  e  o

Município.  Nesse caso,  a  lei  federal  autoriza  o repasse do recurso financeiro,  de

forma direta, do FNDE ao Município, observada a forma de cálculo prevista na norma

federal.

É mister observar que é vedado ao FNDE proceder ao repasse dos recursos do

Pnate aos Estados e Municípios quando estes utilizarem os recursos em desacordo

com as regras estabelecidas na norma federal.

Assim, verifica-se que, no caso de repasse de recurso financeiro oriundo do Pnate,

deve ser observado o critério previsto na Lei Federal nº 10.880, de 2004, qual seja o
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número  de  alunos  do  ensino  fundamental  público  residentes  em  área  rural  que

utilizem transporte escolar fornecido pelo poder público.

Por  isso,  é  defeso  ao  Estado  criar,  em  lei  estadual,  critérios  diferentes  para  o

repasse  dos  recursos  que  lhe  tenham  sido  transferidos  por  meio  do  Programa

Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

Ademais,  a  regra  prevista  no  parágrafo  único  do  art.  1º  do  projeto,  relativa  à

prestação  de  contas  dos  recursos  recebidos  pelos  Municípios,  não  inova  o

ordenamento jurídico, uma vez que essa obrigação já é prevista na legislação pátria.

Deve, por isso, ser excluída.”

Em relação à Lei Federal n° 10.880, de 2004, é impo rtante destacar que foi alterada

pela Lei Federal n° 11.497, de 2009, que modificou o art. 2° e seus parágrafos para

substituir  a  expressão  “alunos  do  ensino  fundamental  público”  para  “alunos  da

educação  básica  pública”,  que  atualmente  são  os  beneficiários  dos  dispositivos

mencionados.

Ressaltamos que à proposição em estudo foi anexado o Projeto de Lei n° 928/2011,

de conteúdo similar, cujo conteúdo foi abrangido pelo Substitutivo nº 1, apresentado a

seguir.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 868/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece  critérios  para  distribuição  dos  recursos  estaduais  destinados  ao

transporte escolar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O montante de recursos financeiros estaduais transferido para Município

para fins de custeio de despesa com transporte escolar de alunos da rede pública

estadual será calculado de acordo com:

I – a quantidade de alunos transportados;

II – a condição de manutenção dos trechos das estradas percorridos;

III – o número de dias letivos e a distância percorrida por dia.

Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica para fins de transferência
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dos recursos provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar,

executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a que se refere a

Lei Federal nº 10.880, de 9 de junho de 2004.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Bruno Siqueira – Delvito

Alves – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.063/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, “dispõe sobre

sanções às seguradoras que praticarem condutas lesivas aos segurados e terceiros e

dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposta em tela pretende estabelecer regras para a contratação do seguro de

veículos  automotores  pelos  consumidores  do  Estado,  vedando  a  estipulação,  por

parte das seguradoras, de cláusulas e condições que limitem direito dos segurados.

Conforme  asseverado  pelo  autor  do  projeto,  as  empresas  que  atuam  nesse

segmento  do  mercado  não têm respeitado o  direito  dos  segurados,  notadamente

quando da escolha da oficina que deverá reparar o veículo sinistrado, obrigando-os a

dirigir-se a um estabelecimento previamente credenciado.

O  art.  24  da  Constituição  da  República  estabelece  o  leque  de  matérias  cuja

competência  para legislar  é concorrente entre  a União,  aos Estados  e ao  Distrito

Federal,  encontrando-se  nesse  rol  as  questões  relativas  à  proteção  dos

consumidores.

Tratando-se de legislação concorrente, à União compete a estipulação das regras

gerais,  restando  aos  Estados  suplementar  a  legislação  de  acordo  com  as
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peculiaridades e características de cada caso concreto.

É  bem  verdade  que  a  União  já  editou  a  legislação  disciplinando  a  atividade

securitária  no  País,  atribuindo,  ao  mesmo tempo,  à Superintendência de  Seguros

Privados - Susep - a competência para fiscalizar as empresas do ramo que operam

no mercado e para editar os atos normativos que regulamentam a atividade.

Isso, porém, não retira a competência residual desta Casa Legislativa para dispor

sobre a matéria, em consonância com o disposto no art. 24, § 3º, da Carta Federal.

Não é demais lembrar a existência de graves problemas no relacionamento entre

fornecedores e consumidores que constituem apólices para proteção dos veículos

automotores,  o  que  pode  ser  constatado  pelo  grande  volume  de  reclamações

existentes em todos os Procons do País.

A proposta  em  comento  regulamenta,  de  forma  suficientemente  detalhada,  as

relações  entre as  partes  envolvidas nesta  cadeia  de consumo,  procurando vedar,

sobretudo,  a  conduta  impositiva  das  seguradoras  que  procuram,  quando  da

ocorrência de sinistros, direcionar os serviços de reparos dos veículos para oficinas

previamente indicadas.

Essa  conduta  fere  direitos  assegurados  pelo  Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor  -  CDC -,  que  confere  liberdade  aos  consumidores  para  escolher  os

produtos ou serviços que melhor se adequam às suas necessidades.

É importante dizer, também, que não existe vedação, no caso em análise, para que

se instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria

não se encontra entre aquelas arroladas no art. 66 da Constituição mineira.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.063/2011.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Rômulo

Viegas - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.098/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria  do Deputado Agostinho Patrus Filho, o Projeto de Lei nº 1.098/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei  nº  1.364/2007,  “dispõe sobre os

serviços de reboque, resgate, guincho e remoção de veículos no Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo”  de 15/4/2011,  foi  o  projeto encaminhado às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Compete a esta Comissão, nos termos

do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  examinar  a  proposição  quanto  aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em epígrafe, em seu art. 1º, impõe aos prestadores de serviços de

reboque, resgate, guincho e remoção de veículos, executados com guinchos-socorro

veiculares, a obrigação de manter registro, licenciamento e cadastro junto ao órgão

executivo estadual de trânsito para poderem exercer a atividade no âmbito do Estado.

O parágrafo único do art. 1º traz conceitos importantes para a aplicação da lei.

O art. 2º trata do Cartão de Identificação Cadastral – CIC –, a ser emitido mediante

a comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na lei.  O cartão terá

numeração sequencial e validade por um ano, podendo ser renovado anualmente,

consoante o art. 6º, e deverá conter os dados do veículo, da respectiva carroceria, de

seu proprietário e da habilitação específica exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro

– CTB.

O art. 3º especifica quem poderá prestar os serviços de que trata a proposta, quais

sejam pessoa jurídica devidamente constituída e registrada nos órgãos competentes,

com finalidade específica de prestação de serviços de reboque, resgate, guincho e

remoção  de  veículos;  e  profissional  autônomo,  com  carteira  de  habilitação  na

categoria  exigida  pelo  CTB,  inscrito  no  Cadastro  Municipal  de  Contribuintes.  Os

condutores  de  guinchos-socorro  veiculares  deverão  ter  capacitação  técnica  que

compreenda o aprendizado prático de mecânica operacional e conhecimento das leis

de trânsito e transporte, inclusive de cargas perigosas, de direção defensiva e de

primeiros socorros.

O  art.  4º  relaciona  os  documentos  necessários  para  instruir  o  pedido  de

cadastramento, que será dirigido ao órgão executivo de trânsito do Estado.
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Na forma do art. 5º, caberá ao órgão de trânsito, no âmbito de sua circunscrição, a

inspeção dos guinchos-socorro veiculares.

Admite-se, conforme o art. 6º, a renovação do cadastro, que deverá ser requerida

ao órgão executivo de trânsito do Estado até o dia 30 de abril de cada exercício, com

a apresentação dos documentos discriminados no art. 4º devidamente atualizados. A

seguir são apresentadas normas de procedimento.

No  art.  8º,  cria-se  para  os  prestadores  do  serviço  o  dever  de  afixar  em  seus

veículos, entre outros itens, o CIC ou o protocolo do pedido de renovação e tabela

oficial  de  preços,  que,  segundo  parâmetros  do  art.  9º,  será  estabelecida  em

regulamento. Fica vedada a veiculação de qualquer tipo de publicidade nos guinchos-

socorro veiculares.

O art.  10  considera  de  utilidade  pública  de  caráter  emergencial  os  serviços  de

reboque, resgate, guincho e remoção de veículos executados por guinchos-socorro

veiculares, devidamente cadastrados nos termos do que propõe a matéria, razão pela

qual o art. 11 dispõe que, estando em serviço, os guinchos-socorro veiculares terão

trânsito,  parada  e  estacionamento  livres  em  qualquer  via  pública  ou  rodovia,

independentemente de dia ou horário.

O art. 13 impõe sanções pela inobservância do disposto na lei. O art. 14 determina

que os prestadores de serviços de reboque, resgate e remoção de veículos procedam

ao seu registro cadastral no prazo de 180 dias contados a partir da regulamentação

da lei.

Como se vê, o projeto, em suma, dispõe sobre os serviços de reboque, resgate,

guincho e remoção de veículos, cria Cartão de Identificação Cadastral a ser emitido

pelo  órgão  executivo  de  trânsito  do  Estado,  estabelece  requisitos  para  a  sua

concessão,  institui  tabela  oficial  de  preços  e  estabelece  providências  correlatas,

objetivando regrar  a  remoção de veículos  realizada  por  carro-guincho no Estado,

impondo  obrigações  às  prestadoras  do  serviço  e  encargos  ao  órgão  de  trânsito

estadual.

Dessa forma,  a  proposição em análise  mostra-se inconstitucional,  uma vez que

trata de trânsito,  matéria sujeita  à competência legislativa privativa  da União,  nos

termos do art. 22, XI, da Constituição da República.
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A Suprema Corte  vem declarando a  inconstitucionalidade de leis  estaduais  que

disponham sobre trânsito, por invadir a competência da União, como na ADI nº 3254-

ES, julgada em 16/11/2005, cuja ementa assim dispõe:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 7.755, de 14.05.04, do Estado do Espírito

Santo. Trânsito. Invasão da competência legislativa da União prevista no art. 22, XI,

da Constituição Federal. Iniciativa do chefe do Poder Executivo. Usurpação. Arts. 61,

§ 1º, II, e 84, VI, da Carta Magna. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o

trânsito é matéria cuja competência legislativa é atribuída, privativamente, à União,

conforme reza o art. 22, XI, da Constituição Federal. Precedentes: ADI 2.064, rel. Min.

Maurício Corrêa e  ADI  2.137-MC, rel.  Min.  Sepúlveda Pertence.  2.  O controle da

baixa de registro e do desmonte e comercialização de veículos irrecuperáveis é tema

indissociavelmente ligado ao trânsito e a sua segurança, pois tem por finalidade evitar

que unidades automotivas vendidas como sucata - como as sinistradas com laudo de

perda  total  -  sejam  reformadas  e  temerariamente  reintroduzidas  no  mercado  de

veículos em circulação. 3. É indispensável a iniciativa do Chefe do Poder Executivo

(mediante  projeto  de  lei  ou  mesmo,  após  a  EC 32/01,  por  meio  de  decreto)  na

elaboração de normas  que  de alguma forma remodelem  as  atribuições  de  órgão

pertencente à estrutura administrativa de determinada unidade da Federação. 4. Ação

direta cujo pedido se julga procedente”.

Ainda em obediência ao citado dispositivo constitucional,  editou-se o CTB – Lei

Federal nº 9.503, de 23/9/97 -, que disciplina de forma ampla o assunto e atribui ao

Contran  a  sua  regulamentação,  prevendo  para  os  Estados  e  os  Municípios  a

competência fiscalizatória.

Vale lembrar que a previsão de prerrogativas de circulação para o carro-guincho

fere a autonomia municipal de regulamentação e fiscalização do trânsito local.

Por  fim,  o  tabelamento  de  preços dos serviços de  reboque,  resgate,  guincho e

remoção de veículos previsto no art. 9º do projeto configura restrição à livre iniciativa

e à propriedade privada, matérias afetas ao direito civil, sendo a sua regulamentação,

portanto,  competência  da  União,  conforme  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal

Federal  exarado  em  casos  análogos  ao  do  projeto  de  lei  em  debate,  como,  por

exemplo, no julgamento das Adins nºs 1918-ES e 2448-DF:



574
____________________________________________________________________________

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. artigo 2º, ‘caput’ e §§ 1º e 2º, da Lei

nº  4.711/92  do  Estado  do  Espírito  Santo.  Estacionamento  de  veículos  em  áreas

particulares.  Lei  estadual  que limita  o  valor  das  quantias  cobradas  pelo  seu uso.

Direito  Civil.  Invasão  de  competência  privativa  da  União.  1.  Hipótese  de

inconstitucionalidade  formal  por  invasão  de  competência  privativa  da  União  para

legislar sobre direito civil (CF, artigo 22, I). 2. Enquanto a União regula o direito de

propriedade  e  estabelece  as  regras  substantivas  de  intervenção  no  domínio

econômico,  os  outros  níveis  de  governo  apenas  exercem  o  policiamento

administrativo  do  uso  da  propriedade  e  da  atividade  econômica  dos  particulares,

tendo em vista, sempre, as normas substantivas editadas pela União. Ação julgada

procedente”.

“Ementa: -  Direito Constitucional  e Civil.  Ação Direta da Inconstitucionalidade da

expressão ‘ou particulares’ constante do art. 1º da Lei nº 2.702, de 04/04/2001, do

Distrito Federal,  deste teor:  ‘Fica proibida a cobrança, sob qualquer pretexto, pela

utilização de estacionamento de veículos  em áreas pertencentes a instituições de

ensino fundamental, médio e superior, públicas ou particulares’. Alegação de que sua

inclusão, no texto, implica violação às normas dos artigos 22, I, 5º, XXII, XXIV e LIV,

da Constituição Federal.  Questão preliminar suscitada pela Câmara Legislativa do

Distrito  Federal:  a)  de  descabimento  da  ADI,  por  ter  caráter  municipal  a  lei  em

questão; b)  de ilegitimidade passiva ‘ad causam’.  1.  Não procede a preliminar de

descabimento da ADI sob a alegação de ter o ato normativo impugnado natureza de

direito municipal. Argüição idêntica já foi repelida por esta Corte, na ADIMC nº 1.472-

2, e na qual se impugnava o art. 1º da Lei Distrital nº 1.094, de 31 de maio de 1996. 2.

Não  colhe,  igualmente,  a  alegação  de  ilegitimidade  passiva  ‘ad  causam’,  pois  a

Câmara  Distrital,  como órgão,  de  que emanou o  ato  normativo  impugnado,  deve

prestar informações no processo da A.D.I., nos termos dos artigos 6° e 10 da Lei n°

9.868, de 10.11.1999. 3. Não compete ao Distrito Federal, mas, sim, à União legislar

sobre  Direito  Civil,  como,  por  exemplo,  cobrança de preço de estacionamento  de

veículos  em áreas pertencentes a instituições particulares  de  ensino fundamental,

médio e superior, matéria que envolve, também, direito decorrente de propriedade. 4.

Ação  Direta  julgada  procedente,  com  a  declaração  de  inconstitucionalidade  da
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expressão  ‘ou  particulares’,  contida  no  art.  1° da  Lei  n° 2.702,  de  04.4.2001,  do

Distrito Federal”.

Pelo  exposto,  a  proposição  sob  comento  não  deve  prosperar  nesta  Casa

Legislativa, uma vez que não leva em consideração a repartição constitucional de

competências.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.098/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bruno Siqueira – Luiz Henrique – André

Quintão – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.216/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.153/2008,  “estabelece  normas  para  a

elaboração, sob a forma artesanal, de produtos comestíveis de origem animal, sua

comercialização, e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 21/4/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria constante do  projeto em tela  já  foi  objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto de Lei nº 2.153/2008. Como não ocorreu alteração

de ordem  constitucional  ou  legal  que propiciasse um novo entendimento  sobre  a

matéria, acolhemos, na íntegra, o parecer exarado pelo relator naquela oportunidade,

conforme  se  transcreve  a  seguir:  “A proposta  em  apreço  pretende  disciplinar  os

processos de produção e de comercialização dos produtos comestíveis,  tais como

peixes, carnes, leite, ovos, entre outros, produzidos em pequena escala. Segundo o

autor da proposição, as normas atualmente existentes relativas ao controle sanitário
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dos alimentos têm uma preocupação preponderante com o setor  industrial,  o  que

dificulta  sobremaneira  a  produção  artesanal  e  a  comercialização  dos  produtos

comestíveis  pelos  pequenos produtores.  A proposta  tem o  objetivo de  viabilizar  o

gerenciamento  e  o  controle  de  qualidade  da  produção  oriunda  de  pequenas

propriedades, a qual, muitas vezes, constitui o meio de renda da família e proporciona

a fixação do homem no campo, evitando os graves problemas sociais decorrentes do

êxodo rural. Cabe ressaltar que o texto do projeto em tela reproduz o texto de leis dos

Estados do Tocantins, de Santa Catarina e de São Paulo, entre outros. Ademais, não

compete  a  esta  Comissão  avaliar  a  conveniência  e  a  oportunidade  das  medidas

propostas, as quais serão objeto de estudo das comissões de mérito a que o projeto

foi  distribuído.  Não  é  demais  lembrar  que  o  Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor,  constante  na  Lei  nº  8.078,  de  11/9/90,  prima  pelo  atendimento  das

necessidades  dos consumidores,  notadamente no que diz respeito à dignidade,  à

saúde  e  à  segurança,  o  que,  em  nosso  entender,  se  mostra  absolutamente

compatível com a proposta em análise. A Constituição da República, por sua vez,

coloca a saúde como direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e

de outros  agravos.  Nesse contexto,  foi  instituído,  segundo o  art.  200 do Diploma

Constitucional,  o  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS  –,  ao  qual  é  atribuída  a

competência  de  executar  as  ações  de  vigilância  sanitária  e  epidemiológica  e  de

participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde prestados pelos

órgãos e instituições públicas federais,  estaduais  e municipais das administrações

direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, sendo que a vigilância

sanitária se inclui no âmbito de sua atuação. A Lei nº 9.782, de 26/1/99, por seu turno,

disciplinou o  Sistema Nacional  de  Vigilância Sanitária,  que prevê um conjunto de

atividades a serem executadas pela União,  pelos  Estados,  pelo Distrito  Federal  e

pelos Municípios, com o propósito de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e

de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da

circulação de bens e da prestação de serviços. Ao mesmo tempo, foi criada a Agência

Nacional de Vigilância Sanitária, que detém, entre outras atribuições, a prerrogativa
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de coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pode-se constatar que o art.

24,  XII,  da  Constituição  Federal  atribui  competência  concorrente  à  União,  aos

Estados e ao Distrito Federal para legislarem sobre proteção e defesa da saúde, e

esta  Casa  Legislativa  editou  a  Lei  nº  13.317,  em  24/9/99,  que  dispõe  sobre  a

vigilância  à  saúde  em  Minas  Gerais  –  Código  de  Saúde.  Com  efeito,  ainda  que

existam normas gerais sobre a matéria, remanesce ao Estado a competência residual

para tratar das peculiaridades regionais, conforme a pretensão do autor do projeto.

Convém salientar, nesta oportunidade, a competência dos membros da Assembleia

Legislativa para instaurar, no caso, o processo legislativo, uma vez que a matéria não

se encontra entre aquelas arroladas no art. 66 da Constituição mineira, que atribuiu

competência privativa à Mesa da Assembleia, ao Governador do Estado e ao Tribunal

de  Justiça,  por  seu Presidente.  É  oportuno lembrar  que a  Assembleia  Legislativa

editou,  no  ano de  2002,  a  Lei  nº  14.185,  de  conteúdo  similar,  dispondo sobre  a

produção do queijo minas artesanal. Devem ser realizadas algumas alterações na

proposta originária, mediante a apresentação de substitutivo, uma vez que o disposto

nos arts.  5º, 7º,  8º e 9º do projeto invadem a seara de competência do Chefe do

Poder Executivo. O parágrafo único do art. 2º, por sua vez, ao admitir a utilização de

matéria-prima  de  terceiros,  ainda  que  no  limite  de  50%,  depara  com  óbices  de

natureza constitucional, uma vez que restringe a atividade econômica do produtor que

trabalha com produtos lícitos,  passíveis  de  ser processados e comercializados no

mercado de consumo. O art. 15 da proposta, também, conflita com a norma federal,

consubstanciada no Decreto-Lei nº 986, de 21/10/69, que estabelece as regras para

rotulagem  dos  produtos  alimentícios;  deve,  portanto,  ser  suprimido.  Entendemos,

finalmente, que as penalidades decorrentes do descumprimento da lei deverão ser

aquelas constantes no Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, o que evitará a

superposição de normas versando sobre a mesma matéria.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.216/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado”.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  os  processos  de  produção  artesanal  e  de  comercialização  de



578
____________________________________________________________________________

produtos comestíveis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os processos de produção artesanal e de comercialização de produtos

comestíveis atenderão ao disposto nesta lei.

Art. 2º – Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:

I  –  artesanal  o  processo  de  produção  de  produtos  comestíveis  segundo

características tradicionais ou regionais próprias;

II – produto comestível:

a) carne;

b) leite;

c) ovo;

d) produto apícola;

e) peixe, crustáceo e molusco;

f) outros produtos comestíveis de origem animal;

III – produção artesanal em pequena escala aquela que se enquadra nos seguintes

limites, por produtor:

a) até cento e trinta quilos diários de carne;

b) até trezentos litros diários de leite;

c) até cem quilos diários de peixes, moluscos e crustáceos;

d) até cento e cinquenta dúzias diárias de ovos;

e) até três mil quilos anuais de produtos apícolas.

Art.  3º  –  O processo de produção de que trata esta lei  dar-se-á  nas  seguintes

condições:

I – a matéria-prima deverá ser do próprio produtor ou de terceiros;

II – o abate dos animais ocorrerá em estabelecimento inspecionado oficialmente;

III  –  o  leite  será  pasteurizado  quando  outras  normas  de  proteção  sanitária  o

exigirem.

IV – a manipulação dos produtos será feita em local que atenda às condições de

higiene e segurança.

Art.  4º – Incumbe ao Poder Executivo regulamentar e fiscalizar os processos de

produção e de comercialização de que trata esta lei, bem como prestar orientação
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técnica aos produtores.

Art. 5º – Cabe ao produtor a que se refere esta lei:

I – registrar-se no órgão fiscalizador mediante a apresentação de:

a) requerimento;

b) prova da condição de produtor rural;

c) atestado ou exame;

II – apresentar relatório mensal ao órgão fiscalizador bem como manter livro para

registro das informações, recomendações e visitas da fiscalização.

Parágrafo único – O registro previsto no inciso I terá validade de um ano, devendo a

solicitação de renovação ser feita até trinta dias antes do vencimento.

Art.  6º  –  As  análises  de  rotina  dos  produtos  feitas  pelo  órgão  fiscalizador  não

poderão resultar em ônus para o produtor.

Art. 7º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei nº 13. 317, de 24 de setembro de 1999.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Bruno  Siqueira  –  Luiz

Henrique – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.227/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Leonardo Moreira e resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.589/2010, dispõe sobre a disponibilização

de cadeiras destinadas a canhotos nos estabelecimentos de ensino e derivados.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e  legalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Vem  a

proposição agora a esta Comissão para, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, VI, do Regimento Interno, receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

O objetivo  do  projeto  de  lei  em  análise  é  garantir  que  os  estabelecimentos  de

ensino e aqueles em que sejam realizados concursos ou demais processos seletivos
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tenham disponíveis cadeiras com apoio lateral de braço para canhotos. De acordo

com a proposição, o número de cadeiras destinadas a canhotos deverá equivaler a

10% do total de alunos matriculados nas instituições de ensino.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade,

juridicidade e constitucionalidade da proposição em análise na forma do Substitutivo

nº 1, que sanava alguns vícios apresentados pelo projeto em sua redação original.

Os  argumentos  apresentados  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  alguns

deles  relativos  ao  mérito  do  projeto,  e  as  alterações  propostas  por  meio  do

Substitutivo  nº  1  vão  ao  encontro  da  posição  desta  Comissão  em  relação  à

proposição em análise.

Concordamos  com  o  posicionamento  da  Comissão  predecessora  quanto  à

razoabilidade  de  estabelecer  que  o  número  de  cadeiras  para  canhotos  deve

corresponder  a  10%  do  total  dos  alunos  matriculados  e  quanto  à  extensão  da

determinação a outras instituições.

Somos também favoráveis à exclusão do parágrafo único do art. 1º, que estende a

obrigação a quaisquer instituições,  de ensino ou não,  em que ocorram processos

seletivos,  como  concursos  ou  vestibulares.  Portanto,  não  encontramos  óbice  à

aprovação do projeto de lei  em análise na forma do substitutivo apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Diante  do  exposto,  manifestamo-nos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

1.227/2011, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente – Carlin Moura, relator – Neilando Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.235/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de lei nº 2.621/2008, “institui a Avaliação Ambiental

Estratégica como instrumento de gestão das políticas públicas no Estado de Minas
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Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  para  receber  parecer.  Nos  termos  do art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento

Interno,  cumpre a este órgão colegiado examinar  a matéria nos aspectos de sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposição semelhante na legislatura anterior. Tendo em vista

que  não  houve  inovação  no  ordenamento  jurídico  que  justificasse  uma  nova

interpretação  do  projeto,  passamos  a  reproduzir  os  argumentos  utilizados

anteriormente no parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.621/2008:

“O projeto em epígrafe pretende instituir a Avaliação Ambiental Estratégica – AAE –

como  instrumento  de  gestão  de  política  pública,  com  o  objetivo  de  avaliar,

preventivamente, a sustentabilidade e os efeitos ambientais de planos, programas e

projetos desenvolvidos pelo Poder Executivo Estadual.

De acordo com o ‘Manual de Avaliação Ambiental Estratégica do Ministério do Meio

Ambiente’,  a  Avaliação  Ambiental  Estratégica  é  um  procedimento  sistemático  e

contínuo de  avaliação  da  qualidade  do  meio  ambiente  e  das  consequências

ambientais  decorrentes  de  visões  e  intenções  alternativas  de  desenvolvimento,

incorporadas em iniciativas tais como a formulação de políticas, planos e programas –

PPP  –,  de  modo  a  assegurar  a  integração  efetiva  dos  aspectos  biofísicos,

econômicos,  sociais  e políticos,  o mais  cedo possível,  aos processos públicos de

planejamento e tomada de decisão.

De  forma  simplificada,  a  Avaliação  Ambiental  Estratégica  corresponde  a  um

processo de avaliação ambiental  de políticas, planos e programas que,  em geral,

identifica-se com a aplicação de procedimentos de Avaliação de Impacto Ambiental –

AIA  –  na  fase  inicial  e  mais  estratégica  da  hierarquia  de  tomada  de  decisão

governamental de políticas, planos, programas e projetos individuais.

Apesar de ser cada vez mais utilizada pelo governo central, a Avaliação Ambiental

Estratégica não se encontra prevista de forma clara na legislação federal de meio
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ambiente, inclusive na Constituição da República.

Na Lei  Federal nº 6.938, de 1981, um dos instrumentos da Política Nacional de

Meio  Ambiente  é  a  ‘avaliação  de  impactos  ambientais’,  ferramenta  que  não  se

confunde com o instrumento da Avaliação Ambiental Estratégica.

Como observamos, a Avaliação Ambiental Estratégica está associada à formulação

e ao acompanhamento de políticas públicas, em um contexto de macroplanejamento.

Já a AIA tem muito mais a ver com o estudo de impacto ambiental no campo do

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades.

Assim,  o  citado  manual  não  se  impõe,  a  princípio,  como  obrigatório  na

administração  pública  federal  nem  constitui  norma  geral  no  campo  da  legislação

concorrente em matéria de meio ambiente.

Não  obstante  isso,  na  prática,  o  governo  federal  vem  incorporando  as

recomendações,  os  conceitos  e  as  diretrizes  desse  manual  em  várias  áreas  de

desenvolvimento  social  e  econômico,  a exemplo  de  projetos,  planos e  programas

relacionados ao gasoduto Brasil-Bolívia, e de exploração de petróleo.

Diferente,  no  entanto,  é  a  situação  de  Minas  Gerais.  Legalmente,  a  Avaliação

Ambiental  Estratégica  foi  incorporada  expressamente  ao  ordenamento  jurídico

mineiro desde 2003, por meio do Decreto nº 43.372, que cria o Núcleo de Gestão

Ambiental – NGA – nas secretarias de Estado com assento no Conselho Estadual de

Política Ambiental – Copam.

Consoante o art.  1º desse decreto, tais núcleos têm a finalidade de promover a

inclusão  das  políticas  de  proteção  do  meio  ambiente  e  de  desenvolvimento

sustentável do Estado nos planos, programas e projetos de responsabilidade dessas

secretarias. Entre as atribuições dos Núcleos de Gestão Ambiental, está a elaboração

da Avaliação Ambiental  Estratégica  de  planos,  programas e  projetos  por  meio  de

várias medidas, entre as quais destacamos:

a)  a identificação de planos,  programas e projetos  setoriais  que possam causar

impacto ambiental e colaborar com o estabelecimento de medidas de controle a eles

inerentes;

b)  a  identificação das  áreas  do  território  estadual  que  possam  ser  afetadas  de

maneira significativa pelos planos, programas e projetos;
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c) a garantia de que a elaboração dos planos, programas e projetos setoriais leve

em conta os objetivos e os aspectos ambientais relevantes;

d)  a  identificação  de  alternativas  que  possam  diminuir  os  impactos  ambientais

negativos dos planos, programas e projetos;

e)  a  avaliação  contínua  dos  resultados  das  Avaliações  Ambientais  Estratégicas

desenvolvidas em seu âmbito de atuação;

f) a identificação das ações que pode implementar a secretaria de Estado a que

estiver vinculado o Núcleo de Gestão Ambiental, para auxiliar a gestão ambiental dos

planos, programas e projetos de outras Pastas.

Diante desse quadro, o projeto de iniciativa parlamentar não apresenta nenhuma

novidade de conteúdo. Isso porque os seus arts. 2º e 3º reproduzem parcialmente as

disposições contidas no Decreto nº 43.372, de 2003. O mesmo se dá com o art. 1º, se

examinarmos o conteúdo do art. 4º desse decreto.

Assim, a única novidade do projeto é formal, ou seja, pretende-se estabelecer em

lei o que já se encontra disciplinado em ato infralegal. Ao que tudo indica, parece-nos

que a intenção é dar  mais segurança jurídica ao  instituto da Avaliação Ambiental

Estratégica como mecanismo de planejamento ambiental  sustentável  das ações a

cargo do poder público.

Constitucionalmente, não vislumbramos, no caso, óbice a que se cristalize em lei o

que se encontra regulado em ato infralegal.

Todavia,  como  a  Avaliação  Ambiental  Estratégica  é  uma  ferramenta

fundamentalmente técnica, não se mostra razoável fixar o seu conteúdo em lei, cujo

processo de alteração, por via de regra, é moroso e complexo.

Assim,  para  ajustar  a  proposição a  essa linha de  raciocínio,  apresentamos,  na

conclusão deste parecer,  o Substitutivo  nº  1,  que propõe a inclusão da Avaliação

Ambiental Estratégica, como mais um instrumento de controle ambiental, na Lei nº

7.772, de 1980, que dispõe sobre a Política Estadual de Meio Ambiente”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.235/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Altera o art. 4º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a

proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – O art.  4º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 4º – (...)

§  3º  –  Para  a  consecução dos  objetivos  previstos  neste artigo,  fica instituída a

Avaliação  Ambiental  Estratégica  –  AAE  –,  com  a  finalidade  de  avaliar,

preventivamente, a sustentabilidade e os efeitos ambientais de planos, programas e

projetos governamentais bem como de orientar o processo de formulação de políticas

setoriais como forma de promoção do desenvolvimento sustentável.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Delvito  Alves  –  Luiz

Henrique – André Quintãbo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.283/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº 1.283/2011, que

resulta do desarquivamento do Projeto de Lei nº 181/2007, altera a Lei nº 14.937, de

23/12/2003,  que  dispõe  sobre  o  Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos

Automotores – IPVA – e dá outras providências.

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188 c/c o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame estabelece, por meio da alteração do disposto no art. 11 da

Lei nº 14.937, de 2003, a possibilidade de pagamento do IPVA em até 12 parcelas

mensais e consecutivas. Segundo a autor, a incidência do IPVA no início de cada ano

fiscal  ocorre  em  um  “momento  de  muita  dificuldade  para  a  grande  maioria  dos
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contribuintes, pois nessa mesma época outros tributos também são cobrados, como o

IPTU, além de o início do ano letivo trazer ônus financeiro às famílias mineiras”.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1, com o intuito de

reduzir, de 12 para 8, o número máximo de parcelas para o pagamento de IPVA. A

justificativa da Comissão é a compatibilização da proposição com a legislação federal,

uma vez que a Resolução nº 110, de 24/2/2000, do Conselho Nacional de Trânsito –

Contran  –,  estabelece  o  prazo  compreendido  entre  os  meses  de  setembro  e

dezembro  para  que  os  órgãos  executivos  de  trânsito  dos  Estados  e  do  Distrito

Federal promovam a renovação do licenciamento dos veículos automotores, o que

pressupõe a quitação integral dos débitos relativos ao IPVA, segundo o Código de

Trânsito Brasileiro.

Consideramos  que  a  ampliação  do  prazo  para  pagamento  do  imposto,  embora

beneficie o contribuinte, não constitui uma renúncia de receita por parte do Estado.

Portanto,  não  há  que  observar  as  condições  impostas  pelo  art.  14  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

Por outro lado, a diluição da arrecadação do IPVA ao longo do ano afetaria o fluxo

de caixa do Estado e, principalmente, o dos Municípios, aos quais pertencem 50%

(cinquenta  por  cento)  do  produto  da  arrecadação  desse  imposto,  nos  termos  do

disposto no inciso III do art. 158 da Constituição da República. No ano de 2010, foram

arrecadados no Estado, com o IPVA, R$2.263.145.000,00, o que representa 7,6% de

toda a receita tributária. Apenas no mês de janeiro do mesmo ano, foram arrecadados

43,6% de toda a receita proveniente do IPVA. Essa concentração de arrecadação em

um único mês deixa claro que a ampliação do período de pagamento do imposto

traria um impacto financeiro para o Estado.

Tendo em vista que o Estado conta com outras fontes de receita, com destaque

para  o  ICMS  –  responsável  por  87,7%  da  receita  total  arrecadada  em  2010  –,

poderíamos supor  que o Estado seria capaz de se adaptar  à mudança proposta,

sobretudo se esta fosse feita gradativamente. Contudo, o mesmo não se pode afirmar

com relação aos Municípios, que apresentam um significativo grau de dependência

financeira  em relação às  receitas  de  transferências  provenientes  da  União  e  dos

Estados. Por essa razão, consideramos que a medida proposta não é conveniente.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.283/2011.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator – Doutor Viana – Ulysses Gomes – Romel Anízio –

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.368/2011

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

Decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 412/2007, o projeto de lei em

estudo,  de  autoria  da  Deputada Ana Maria  Resende,  dispõe sobre a  inclusão do

conteúdo  relativo  às  práticas  agrícolas  no  currículo  escolar  da  rede  estadual  de

ensino da zona rural.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de Constituição

e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vindo

agora a esta Comissão para receber parecer de 1º turno, nos termos do art. 188, c/c o

art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em epígrafe propõe que, nos currículos das escolas públicas estaduais da

zona rural, sejam inseridos conteúdos atinentes às atividades agrárias.

A despeito de ser o Brasil um país de origem e predominância agrárias, não havia,

até há pouco tempo,  diretrizes  políticas  e pedagógicas voltadas para  a educação

rural, muito menos dotação orçamentária para a criação e a manutenção de escolas

no  campo.  Instituições  rurais  de  ensino  eram,  até  recentemente,  construídas  por

iniciativa de particulares e de comunidades.

As demandas do campo foram expressas pela Constituição de 1998 e pela Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –, que apresentaram propostas de

adequação da escola à vida rural. A LDB, especificamente, aponta a necessidade de

projetos pedagógicos, nos diversos sistemas de ensino, com o intuito de atender as

diferenças culturais e regionais, em conformidade com uma política de igualdade e

inclusão.

A LDB, em resposta a antigas aspirações nacionais, acatou a flexibilidade curricular
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como um de seus pressupostos. A flexibilidade subentende a descentralização e a

desconcentração  dos  temas  e  tem  como  objetivo  a  autonomia  das  escolas  na

definição  de  suas  propostas  pedagógicas.  A LDB  estabelece,  assim,  uma  base

nacional  comum,  complementada  por  uma  parte  diversificada,  a  cargo  de  cada

sistema de ensino e de cada escola, que atenda às características regionais e locais.

A autonomia pedagógica dos sistemas de ensino e das escolas é também reforçada

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs –, que, como o próprio nome indica,

configuram sugestões, linhas de referências curriculares. O Ministério da Educação é

claro ao definir que o objetivo dos PCNs é o de “propiciar aos sistemas de ensino,

particularmente  aos  professores,  subsídios  à  elaboração  e/ou  reelaboração  do

currículo, visando à construção do projeto pedagógico, em função da cidadania do

aluno”.

A Resolução nº 1, exarada pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional

de  Educação,  em  3/4/2002,  que  institui  diretrizes  operacionais  para  a  educação

básica nas escolas  do  campo,  reconhece que a maneira  própria  de utilização do

espaço  e  as  peculiaridades  da  vida  social  no  campo  são  fundamentais  para  a

construção  da  identidade  da  população  rural  e  para  sua  inserção  na  sociedade

brasileira.  As  diretrizes  instituídas  por  essa  resolução  compõem  um  conjunto  de

princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional das escolas

do  campo  às  diretrizes  curriculares  nacionais  para  a  educação  infantil,  o  ensino

fundamental  e  médio,  a  educação  de  jovens  e  adultos,  a  educação  especial,  a

educação  indígena,  a  educação  profissional  de  nível  técnico  e  a  formação  de

professores em nível médio na modalidade normal.

Outro  ponto  importante  previsto  pela  resolução  diz  respeito  às  propostas

pedagógicas das escolas rurais, que deverão atender a diversidade do campo nos

aspectos  sociais,  culturais,  políticos,  econômicos,  de  gênero,  geração  e  etnia.

Caberá,  portanto,  à escola desenvolver  projeto  de educação referente  às  práticas

agrícolas de modo a desenvolver capacidades que venham a interferir na realidade

do aluno com o objetivo de promover a transformação dessa realidade.

Essa mesma resolução,  em seu art.  7º,  dispõe que “é de responsabilidade dos

respectivos sistemas de ensino, através de seus órgãos normativos, regulamentar as
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estratégias  específicas  de  atendimento  escolar  do  campo  e  a  flexibilização  da

organização  do  calendário  escolar,  salvaguardando,  nos  diversos  espaços

pedagógicos  e  tempos  de  aprendizagem,  os  princípios  da  política  de  igualdade”.

Assim, com base nos princípios que norteiam a LDB, a Resolução nº 1, de abril de

2002, é autoaplicável,  permitindo às escolas estaduais rurais,  no exercício de sua

autonomia  pedagógica,  desenvolver  conteúdos  relativos  às  práticas  agrícolas  nos

seus currículos escolares.

Ademais,  a  inserção  obrigatória  de  conteúdos  e  disciplinas  nos  currículos  das

escolas  estaduais  é  uma  questão  delicada.  Em  2004,  a  então  Comissão  de

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia realizou reunião com especialistas da área

educacional para debater a aplicação do disposto na legislação vigente, bem como

todos os projetos de lei referentes à inclusão de conteúdos nos currículos de ensino

fundamental  e médio  da  rede estadual.  Os convidados  afirmaram que as normas

legais vigentes sobre a inclusão de disciplinas ou conteúdos na grade curricular não

estavam sendo aplicadas e demonstraram receio acerca da apresentação de projetos

de lei sobre o tema. Foram unânimes em considerar inócuas essas proposições, e

mais: afirmaram que, se fossem aplicadas, inviabilizariam o aprendizado das matérias

da base curricular obrigatória exigida pelos PCNs.

Desse entendimento resultou que projetos de inclusão de conteúdos e disciplinas

no currículo passaram a não mais prosperar nesta Casa, já que a última lei com esse

teor entrou em vigor em 2005.

Somos a favor da manutenção desse posicionamento por esta Comissão. A atuação

do parlamento mineiro no campo da educação também deve servir  de paradigma

para todo o País, ao respeitar e preservar a autonomia da escola para definir seu

projeto político-pedagógico. Desse modo, não acolhemos a proposição em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.368/2011.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente – Carlin Moura, relator – Neilando Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.601/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado João Vítor Xavier, “dispõe sobre

a gratuidade de taxas de estacionamento em hospitais e demais centros de saúde

para efeitos de embarque, desembarque, acomodação e socorro de pacientes em

casos de emergência”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/5/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende conferir gratuidade aos serviços de estacionamento

prestados  em  hospitais  e  centros  de  saúde  quando  da  ocorrência  de  embarque,

desembarque, acomodação e socorro de pacientes em casos de emergência.

Ao  justificar  a  apresentação do projeto,  o  autor  enfatiza  sua relevância  para  o

interesse público por corrigir uma grande injustiça, que consiste na obrigação de o

paciente ou seu condutor pagar taxa de estacionamento para o acesso à entrada

nesses estabelecimentos. Não obstante a constatação de que a implementação das

medidas  cogitadas  possa  ter  um  grande  alcance  social,  não  vislumbramos  a

perspectiva de aprovação do projeto, nos moldes propostos.

Esta  Comissão  já  abordou a  matéria  quando  da análise  de  proposta  relativa  à

gratuidade dos estacionamentos nos “shopping centers” e hipermercados do Estado

(Projeto  de  Lei  nº  79/2007).  Colhemos,  do  parecer  exarado  por  esta  Comissão

naquela oportunidade, o seguinte excerto que bem se aplica ao caso em questão:

“A exploração comercial dos estacionamentos localizados nos ‘shopping centers’ e

supermercados tornou-se uma prática comum em todo o País, sendo considerada

uma iniciativa lícita, desenvolvida em estrita consonância não só com os princípios

gerais que regem a atividade econômica, mas também com as normas municipais

que disciplinam o uso e a ocupação do solo urbano. Com efeito, a Carta da República

consagrou o princípio da livre iniciativa, que assegura a todos o exercício de qualquer

atividade  econômica,  independentemente  de  autorização  de  órgãos  públicos,

ressalvando-se,  apenas,  os  setores  considerados  estratégicos.  Nesses,  o  Estado,
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com fundamento na segurança nacional, impede o particular de exercer a atividade,

conforme ocorre com a pesquisa, a lavra e o processamento de minerais nucleares

ou, mesmo, com a exploração do setor petrolífero. Ocorrendo a prestação do serviço,

que, no caso em tela, consiste no estacionamento e na guarda do veículo, haverá de

ser  reconhecido  o  legítimo  direito  do  explorador  da  atividade  econômica  à  justa

remuneração, seja ele o proprietário do estabelecimento, seja ele um terceiro. Em

que pese o fato de a medida ter alcance popular, sua adoção, conforme se pretende,

comportaria contradição: se, por um lado, veda a cobrança pela prestação do serviço,

por outro os tribunais brasileiros, de forma unânime, reconhecem a responsabilidade

do fornecedor do serviço pelo pagamento de indenizações decorrentes de dano ou

furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.

Entendemos,  portanto,  que uma proposta  dessa natureza poderia  ser  aprovada

apenas em relação à cobrança pela utilização de estacionamentos dos hospitais e

centros de saúde geridos pela administração pública estadual.

Com efeito, insere-se no espectro de competências desta Casa Legislativa dispor

sobre a utilização dos bens de domínio público. Segundo o art. 12 da Constituição

mineira, “formam o domínio público patrimonial  do Estado os seus bens móveis e

imóveis,  os  seus  direitos  e  os  rendimentos  das  atividades  e  serviços  de  sua

competência”, inserindo-se, nesse rol, os estabelecimentos das clínicas e hospitais.

Estes são os fundamentos para a formulação do Substitutivo nº 1, abaixo redigido,

que passa a fazer parte deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.601/2011 na forma do Substitutivo nº 1, conforme abaixo:

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  gratuidade  de  taxas  de  estacionamento  em  hospitais  e  demais

centros de saúde do Estado para efeitos de embarque, desembarque, acomodação e

socorro de pacientes em casos de urgência e emergência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Nos hospitais e centros de saúde públicos do Estado, fica dispensada a

cobrança de valores referentes ao uso de estacionamento para efeitos de embarque,
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desembarque,  acomodação  e  socorro  de  pacientes  em  casos  de  urgência  e

emergência, devidamente comprovados.

Art.  2º – A permanência do veículo nos estacionamentos citados no art.  1º será

gratuita por até, no máximo, sessenta minutos.

Parágrafo único – Caso o usuário do serviço ultrapasse o tempo previsto para a

concessão da gratuidade disposta no “caput” deste artigo, passa a vigorar a tabela de

preços utilizada normalmente pelo estabelecimento.

Art.  3º  – Os estabelecimentos dispostos  no art.  1º  ficam obrigados a divulgar o

conteúdo desta lei por meio da colocação de cartazes em locais visíveis, em suas

dependências.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Bruno Siqueira – Delvito

Alves – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.728/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.566/2008, “cria o Cadastro para Bloqueio do

Recebimento de Ligações de Telemarketing, e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, cabendo a esta Comissão a análise do

projeto  quanto  aos aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria constante do  projeto em tela  já  foi  objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto  de  Lei  nº  309/2007,  ao  qual  fora  anexado,  por

disposição regimental, o Projeto de Lei nº 2.566/2008, agora desarquivado.

Como não ocorreu alteração de ordem constitucional ou legal que propiciasse um

novo entendimento sobre a matéria, acolhemos, na íntegra, o parecer exarado pelo
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relator  naquela oportunidade, conforme se transcreve a seguir:  “O projeto em tela

pretende disciplinar as atividades do ‘marketing’ direto ativo, constituído pela oferta de

produtos ou serviços, particularmente por meio de ligações telefônicas, o que, em

muitos casos, tem trazido desconforto para os consumidores usuários dos serviços de

telefonia. A proposição institui a lista pública para registro dos consumidores que não

desejam receber ofertas comerciais por meio de ‘marketing’ direto ativo, a qual foi

denominada ‘lista antimarketing’. As empresas que atuam nesse ramo de atividade

teriam de obedecer às restrições impostas pela proposta em análise sob pena de se

sujeitarem às penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código

de Proteção e Defesa do Consumidor. É importante lembrar a inexistência de norma

nacional sobre a matéria, que também é objeto do Projeto de Lei nº 2.387/2003, do

Deputado Federal Coronel Alves, arquivado em decorrência do término da legislatura.

Segundo a proposta desse parlamentar, seria criada a lista de usuários dos serviços

de telefonia fixa que se manifestarem contrariamente ao recebimento de ofertas de

produtos e serviços, a ser colocada à disposição das empresas de ‘telemarketing’ que

operam  no mercado.  A proposição  em  análise  torna-se ainda  mais  inovadora  na

medida  em  que  prevê  a  possibilidade  de  essas  listas  serem  administradas  por

Organização da Sociedade Civil  de  Interesse Público  –  Oscip –,  cujas  atividades

foram disciplinadas pela Lei nº 14.870, recém-aprovada por esta Casa Legislativa.

Note-se  que  o  projeto  dispõe  sobre  conteúdo  que  diz  respeito  à  produção  e  ao

consumo, matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal,  segundo  dispõe  o  art.  24  da  Constituição  da  República.  Esse  mesmo

dispositivo, em seu § 3º, reserva aos Estados a competência legislativa plena para

atender a suas peculiaridades, em face da inexistência de lei federal sobre o tema.

Por outro lado, cumpre esclarecer que ‘telemarketing’, como já foi dito, é prática de

venda  direta  ao  consumidor,  não  havendo  nenhuma  relação  com  propaganda

comercial, tema que se insere entre as competências legislativas privativas da União.

Verificamos, pois, que não existe nenhuma restrição de ordem constitucional ou legal

ao  trâmite do projeto,  lembrando,  por  último,  que o processo legislativo  pode ser

instaurado por iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria não se encontra inserida

entre aquelas previstas no art. 66 da Constituição mineira”.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.728/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Bruno  Siqueira  –  Luiz

Henrique – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.821/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei nº 1.821/2011 “estabelece

diretrizes  para  a  formulação  da  política  estadual  de  inspeção  e  manutenção  de

veículos em uso no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Cabe  agora  a  esta

Comissão  emitir  parecer  sobre  a  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da

matéria,  na  forma do art.  188,  combinado com o  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe  estabelece  diretrizes  para  a  formulação  da  política

estadual de inspeção e manutenção de veículos no Estado. Na justificação, o autor

afirma  que  “o  rápido  crescimento  da  frota  veicular  no  Estado  contribui

significativamente para a degradação da qualidade do ar, principalmente nas regiões

metropolitanas”, sendo que, para minimizar tais efeitos, é necessário definir padrões

de emissão de gases poluentes e ruídos, bem como critérios para a identificação dos

veículos que circulam em desconformidade com tais padrões.

No que se refere à iniciativa, o projeto de lei em tela não está entre aqueles de

iniciativa  reservada.  Quanto  à  competência,  a Constituição da República de  1988

estabelece, em seu art. 225, que cabe ao poder público defender e preservar o meio

ambiente ecologicamente equilibrado,  bem de uso comum do povo e  essencial  à

sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Além disso, dispõe em seu
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art.  24,  VI,  que  compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição.

Sendo assim, no âmbito da competência concorrente, à União compete a edição de

normas gerais e aos Estados a sua suplementação, com a finalidade de atender às

suas peculiaridades. O Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama – é o órgão

federal consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama –,

que detém a atribuição para estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais

de  controle  da  poluição  por  veículos  automotores,  aeronaves  e  embarcações,

mediante audiência dos ministérios competentes, conforme o art. 8°, inciso VI, da Lei

Federal n° 6.981, de 31/8/81.

No uso dessa atribuição, o Conama editou algumas resoluções. A Resolução nº 18,

de 1986, tem como objetivo, entre outros, reduzir os níveis de emissão de poluentes

por veículos automotores visando ao atendimento dos padrões de qualidade do ar,

especialmente nos centros urbanos, e criar  programas de inspeção e manutenção

para veículos automotores em uso. A Resolução nº 7, de 1993, por sua vez, visa

estabelecer padrões de emissão para veículos em uso e uniformizar procedimentos a

serem adotados  na  implantação dos  programas  de  Inspeção  e  Manutenção  para

Veículos Automotores em Uso – I/M. Já a Resolução nº 418, de 2009, dispõe sobre

critérios para a elaboração de Planos de Controle de Poluição Veicular – PCPV – e

para a implantação de programas de I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio

ambiente, bem como determina novos limites de emissão e procedimentos para a

avaliação do estado de manutenção de veículos em uso. Em seu art. 10, parágrafo

único, dispõe que a implementação de Programa de I/M somente poderá ser feita

após a elaboração de um Plano de Controle de Poluição Veicular.

Em  2010,  o  Estado  apresentou  o  seu  Plano  de  Controle  de  Poluição  Veicular,

definindo as características de Inspeção e Manutenção para Veículos Automotores

em Uso. O Plano foi discutido e recebeu contribuições do Departamento de Trânsito

de Minas Gerais – Detran-MG –, das Secretarias Municipais de Meio Ambiente de

Belo Horizonte, Contagem e Betim, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes

de Contagem – Transcon –, da Transbetim (empresa pública de transporte e trânsito

de Betim) e da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec.
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A proposição  em  estudo  não  prevê  dispositivo  que  contrarie  norma federal,  ao

contrário, apenas estabelece diretrizes que devem levar em consideração as normas

técnicas vigentes. É importante destacar que, apesar de projeto de lei de iniciativa

parlamentar  poder  fixar  diretrizes  de  políticas  públicas  estaduais,  não  se  admite,

todavia,  que  a  proposição  entre  em  detalhes  ou  disponha  sobre  programas

decorrentes dessas políticas, permanecendo a cargo do Poder Executivo definir  a

melhor  forma  de  implementá-las.  Assim,  a  eficácia  da  lei  eventualmente  dela

originária  exigirá  o  concurso  da  vontade  do  Executivo,  que  detém  competência

privativa para adotar as providências indispensáveis ao sucesso da medida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.821/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Delvito  Alves  –  Luiz

Henrique – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.111/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sebastião  Costa,  a  proposição  em  epígrafe  tem  por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Orizânia o imóvel que

especifica.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  2.111/2011 de autorizar  o Poder  Executivo  a doar  ao

Município  de  Orizânia  imóvel  com  área  de  2.000m²,  situado  nesse  Município  e

registrado sob o nº 3.768, a fls. 296 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Divino.
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O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para

licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida autorização, a

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a referida área

será  destinada  à  construção  de  unidade  de  saúde,  o  que  vem  ao  encontro  do

interesse da comunidade do referido Município.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, a qual, no presente caso, está prevista no art. 2º do projeto,

que estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista.

Ressalte-se  que a  Secretaria  de  Estado de Educação,  por  meio  do  Parecer  nº

8/2011,  posicionou-se favoravelmente  à  transferência  de  domínio,  uma vez que o

imóvel  se encontra  ocioso,  não existindo projetos  para  o seu aproveitamento  por

parte  do  Estado,  ao  passo que  o  Município  pretende instalar,  na  área  requerida,

unidade de saúde, que irá beneficiar a comunidade local.

Embora não haja óbice ao projeto de lei em análise, apresentamos, ao final deste

parecer, o Substitutivo nº 1, que tem por finalidade adequar o texto da proposição à

técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.111/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Orizânia  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Orizânia imóvel

com  área  de  2.000m2  (dois  mil  metros  quadrados),  situado  naquele  Município,

registrado sob o nº 3.768, a fls. 296 do Livro 3-C, no Cartório do Registro de Imóveis
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da Comarca de Divino.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma unidade de saúde.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1o.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – André Quintão, relator – Luiz Henrique – Delvito Alves

– Sebastião Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 466/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, a proposição em análise dispõe

sobre a devolução do valor da matrícula nos estabelecimentos de ensino superior nas

situações que especifica.

Aprovado no 1º  turno na forma do Substitutivo  nº  2,  vem agora o  projeto para

análise em 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, VI, “a”, ambos

do Regimento Interno.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme determina o § 1º do

art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação

A proposição  em  análise  objetiva  que  as  instituições  de  ensino  superior  sejam

obrigadas a devolver o valor integral da matrícula aos alunos que desistam do curso.

De acordo com a proposição, a devolução deveria ocorrer no ato da desistência em

favor  do aluno e, em caso de descumprimento do comando,  deveria ser aplicada

multa equivalente a cinco vezes o valor da matrícula.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer no 1º turno, concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 466/2011, na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  No  substitutivo  apresentado,  a  Comissão,

diferentemente  do  autor,  estabeleceu  que  a  instituição  de  ensino  superior  seria
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obrigada a devolver, no prazo de 30 dias, no mínimo 80% do valor da matrícula ao

aluno que desistir do curso ou solicitar transferência antes do início das aulas. Essa

Comissão  entendeu  ainda  que  não  procedia,  por  impedimento  legal,  estabelecer

multa equivalente a cinco vezes o valor da matrícula aos estabelecimentos de ensino

superior que deixassem de cumprir o disposto.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, quando da análise do mérito no 1º

turno, emitiu parecer pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 2, que

apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão precedente. Fazendo-

se valer de jurisprudência do Juizado Especial de Relações de Consumo de Belo

Horizonte e da praxe adotada na gestão escolar, estabeleceu no Substitutivo nº 2 que

a instituição de ensino superior seria obrigada a devolver, no prazo de 10 dias, 5% do

valor da matrícula ao aluno que desistir do curso ou solicitar transferência antes do

início das aulas. No que concerne à multa que seria imposta de acordo com o projeto

original,  esta  Comissão  acompanhou  posicionamento  manifesto  pela  Comissão

precedente.

Submetida a matéria à apreciação do Plenário,  foi  o Projeto de Lei nº 466/2011

aprovado,  no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  desta  Comissão,  ficando

rejeitados o  projeto  original  e  o  Substitutivo  nº  1  da Comissão de Constituição e

Justiça.

Cumpre-nos,  nesta  oportunidade,  ratificar  as  argumentações  apresentadas

anteriormente  por  esta  Comissão,  que  devem  continuar  prevalecendo,  seja  pelos

embasamentos  jurídicos  e  de  mérito  apresentados,  seja  pelo  apoio  obtido  pelo

conjunto desta Casa Legislativa na votação em 1º turno.

No entanto, para que não haja dúvida de interpretação quanto ao prazo estipulado

pela  proposição  em  análise  para  a  devolução  do  percentual  da  matrícula  paga,

apresentamos a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 466/2011, na forma

do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º – Fica a instituição de ensino superior obrigada a devolver o valor da taxa

de matrícula, no prazo de dez dias contados da solicitação de devolução, ao aluno

que, antes do início das aulas, desistir do curso ou solicitar transferência.”.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente – Carlin Moura, relator – Neilando Pimenta.

PROJETO DE LEI Nº 466/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a devolução de taxa de matrícula, por parte das instituições de ensino

superior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica a instituição de ensino superior obrigada a devolver, no prazo de dez

dias, o valor  da matrícula ao aluno que desistir  do curso ou solicitar  transferência

antes do início das aulas.

Parágrafo único – A instituição poderá descontar até 5% (cinco por cento) do valor

da matrícula a ser devolvido para cobrir os gastos administrativos dela decorrentes,

desde que comprovados com a apresentação de planilha de custos.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei ensejará ao infrator a aplicação

das penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de

1990.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.442/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.442/2011, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Fazenda  Capão  Alto  –  Apcal  –,  com  sede  no  Município  de  Campina  Verde,  foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.442/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Fazenda Capão Alto – Apcal –, com sede no Município de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores

Rurais da Fazenda Capão Alto – Apcal –, com sede no Município de Campina Verde.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Marques Abreu.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 9/8/2011, as seguintes comunicações:

Do  Deputado  Mauri  Torres  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Daniel

Nepomuceno, ocorrido em 8/8/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Doutor  Viana em que notifica o falecimento da Sra. Nancy Wake,

ocorrido em 7/8/2011, em Londres, Inglaterra. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2011

ATAS

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/8/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Questões  de  ordem  -  Correspondência:  Mensagens  nºs  88,  89  e  90/2011

(encaminhando  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.291  e  2.292/2011  e  o  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  18/2011,  respectivamente),  do Governador  do Estado -  2ª  Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.293  a

2.300/2011 - Requerimentos nºs 1.300 a 1.313/2011 - Oradores Inscritos: Discursos

do Deputado Duarte Bechir e da Deputada Liza Prado - Questão de ordem; chamada

para recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a continuação

dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Jayro Lessa - Adelmo

Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin

Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro

Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Mauri Torres -  Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pompílio Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura
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O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hélio  Gomes, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que informarei agora

ao  Plenário  poderá  surpreender  muitos  dos  senhores,  principalmente  os

telespectadores da TV Assembleia. Talvez alguém entenda que eu inventarei  algo

para  trazer  ao  conhecimento  desta  Casa.  Estou  com o Processo 000000001068-

201177,  que  tramita  no  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  cujo  relator  foi

Cláudio Barros  Silva,  que deferiu  liminar  contra duas resoluções da Procuradoria-

Geral  de  Justiça de  Minas Gerais:  a Resolução nº 59 e a Resolução nº 60.  Por

provocação,  segundo  o  Promotor  do  patrimônio  público,  entendeu-se  que  essas

resoluções estão eivadas de manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade. Explico a

situação  aos  senhores.  Por  meio  dessas  resoluções,  o  Ministério  Público  criou  a

Escola Superior do Ministério Público em Minas Gerais e uma gratificação chamada

Gratificação Especial de Magistério.  No caso de ser indicado para essa escola, o

servidor, Procurador ou Promotor receberá uma gratificação de até R$22.000,00 a

mais no seu salário. O objetivo é dividir suas experiências e conhecimentos com os

demais membros do Ministério Público. Na data de anteontem, Cláudio Barros Silva,

relator do processo no Conselho Nacional do Ministério Público, considerou as duas

resoluções ilegais, inconstitucionais e mandou suspender a eficácia delas. Primeiro,

de acordo com o relator, a Carta da República impõe ao administrador a necessidade

de submeter  ao Parlamento,  a esta Casa,  projetos  de lei  que criem e  concedam

vantagens remuneratórias e gratificações, que autorizem gastos. Isso seria reservado
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à  lei.  Pasmem,  senhores:  não  tramitou  nesta  Casa  nenhum  projeto  relativo  ao

Conselho Superior. Além disso, mesmo que houvesse lei autorizativa prévia, o relator

disse que o projeto em questão é uma estratégia para burlar, no Ministério Público de

Minas Gerais, a lei do piso salarial. Então, pedimos a determinação de ser suspensa

imediatamente a Escola Superior do Ministério Público, de tal medida ser comunicada

ao  Procurador-Geral  de  Justiça  e  de  haver  também  a  abertura  de  procedimento

investigatório. Este parlamentar e o Deputado Sargento Rodrigues, com o apoio da

Deputada Liza  Prado,  que esteve conosco,  apresentamos requerimento  hoje  pela

manhã – a decisão é recente, foi dada há menos de 40 horas – pedindo informações

ao  Procurador-Geral  de  Justiça  sobre  o  porquê  de  ter  apresentado  matéria

flagrantemente  ilegal,  inconstitucional,  além  de  informar  a  esta  Casa  gastos  que

tenha  feito  sem  autorização  legislativa.  Este  Poder  deve  se  firmar  como  Poder

fiscalizador  e,  realmente,  agir  com  seu  poder  de  fiscalização.  Por  isso,  dada  a

gravidade do fato, dou ciência ao Plenário desse fato que levei a discussão hoje, pela

manhã,  na  reunião  da  Comissão de Direitos  Humanos,  a  que  faltou  o  Deputado

Duarte Bechir, cuja presença é sempre providencial.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Presidente,  apenas  dando  sequência  à  fala

lúcida, coerente e, acima de tudo, vigilante do Deputado Durval Ângelo, Presidente da

Comissão de Direitos Humanos, ressalto que a notícia trazida a este Plenário é algo

extremamente grave. Muitas vezes venho alertando o Plenário e a Mesa desta Casa

para o fato de que este Poder tem diminuído sua condição, sua missão constitucional

por  deixar  passar  em  brancas  nuvens  situações  semelhantes  a  essa.  Deputado

Duarte  Bechir,  muitas  vezes  são  feitas  portarias,  memorandos  e  resoluções  ao

arrepio da lei.  O Poder genuíno para legislar  é este, o Poder Legislativo, que tem

competência constitucional para fiscalizar os atos do Ministério Público, como previsto

na Constituição do Estado, no art. 73. Referendamos e assinamos requerimento que

o  Deputado  Durval  Ângelo  trouxe pela  manhã  à  Comissão  de  Direitos  Humanos

pedindo  informações  ao  Procurador-Geral  de  Justiça,  porque  o  ocorrido  é  muito

grave. Deputado Jayro Lessa, imagine que duas resoluções do Procurador-Geral de

Justiça, a Resolução nº 59 e a Resolução nº 60, criaram cargos e gratificações sem

ser por meio de projetos de lei e sem serem submetidas à apreciação do Plenário
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desta Casa. Espero que o senso de cada parlamentar, a competência que cada um

de nós tem para legislar em nome do povo fale mais alto neste momento. Por parte

da imprensa, que tanto cobra transparência deste Poder, espero que faça também ao

Ministério  Público  as  mesmas  cobranças que são feitas  ao  Poder  Legislativo.  Sr.

Presidente, Deputados Jayro Lessa, Duarte Bechir e Rogério Correia, Líder de um

bloco extremamente  importante  para  esta  Casa,  temos a  Proposta  de  Emenda à

Constituição nº 23, subscrita por 76 parlamentares, chamada PEC da Transparência,

que é do Poder  Legislativo,  o  qual,  numa visão vanguardista,  avança no que diz

respeito a transparência. Essa proposta de emenda à Constituição assinada por 76

Deputados, cuja relatoria cabe ao Deputado Sebastião Costa, sendo o Presidente da

comissão especial o Deputado Zé Maia, prevê a publicidade de todos os gastos com

servidores  públicos  e  agentes  políticos,  ou  seja,  com  salários  de  Promotores,

Procuradores, Deputados, Juízes, Desembargadores, Secretários e Conselheiros do

Tribunal de Contas. Quer dizer, ela alcança toda a administração direta e indireta dos

Poderes do Estado. Ela determina que se dê publicidade a esses gastos no “Diário

Oficial” e que se faça isso ao final de cada semestre. É o que prevê a chamada PEC

da Transparência. Deputado José Henrique, essa proposta de emenda à Constituição

é  muito  importante  para  evitar  que  atos  secretos  do  Ministério  Público  sejam

elaborados da forma como foram, conforme está previsto na decisão em sede de

liminar. Deputado Duarte Bechir, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público,

em sede de liminar, cassa as duas resoluções internas que criam cargos e despesas

sem passar pelo Poder Legislativo. Espero que a missão constitucional que nos foi

dada, Deputado José Henrique, fale mais alto e que este Poder não seja omisso e

exerça  na  plenitude  suas  atribuições  constitucionais,  entre  elas  a  de  fiscalizar  o

Ministério Público. A iniciativa já foi tomada por este Deputado, pelo Deputado Durval

Ângelo e pela Deputada Liza Prado. Em ato contínuo à leitura do documento pelo

Deputado  Durval  Ângelo,  apresentamos  requerimento  em  que  solicitamos  ao

Procurador-Geral da Justiça que informe a esta Casa os gastos que foram efetivados

em  decorrência  das  resoluções.  Aí,  sim,  teremos  condições  de  tomar  outras

providências  e  de  avaliar  os  desdobramentos  das  informações.  Deputado  José

Henrique, mais do que nunca, é preciso que a Proposta de Emenda à Constituição nº
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23 chegue a este Plenário o mais rapidamente possível, porque é fruto de consenso,

de entendimento político de todo o Parlamento mineiro. Ou seja, é uma proposta de

emenda à Constituição assinada por 76 Deputados, a PEC da Transparência, a PEC

do Legislativo,  que  tem uma missão vanguardista,  buscando  a  transparência  dos

gastos públicos não só no Legislativo – aliás, temos dado o exemplo, como se pode

verificar  pelo  que  está  publicado  na  internet  –,  mas  também  no  Judiciário,  no

Executivo, no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Espero contar com o apoio,

a observação e a vigilância de V. Exa., como 1º-Vice-Presidente desta Casa, assim

como do nosso Presidente, para que essa proposta de emenda à Constituição siga o

seu curso o mais rapidamente possível e a sociedade conheça todos os gastos do

poder público. Sr. Presidente, agradeço-lhe a paciência.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 88/2011*

Belo Horizonte, 4 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de São Tiago o imóvel situado na Avenida Governador Magalhães Pinto,

nº  496,  Centro,  Município  de  São  Tiago,  constituído  pela  área  de  2.400,00m²,

registrado sob o nº 18.798, Livro nº 3-AC, Fls. nº 221, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

O projeto encaminhado tem como objetivo a construção de prédios destinados à

Farmácia  de  Minas,  às  instalações  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  ao

funcionamento de seus respectivos serviços.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.291/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São  Tiago  o  imóvel  que
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especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Tiago o

imóvel  constituído  pela  área  de  2.400,00m²,  situado  na  Avenida  Governador

Magalhães Pinto, nº 496, Centro, Município de São Tiago, registrado sob o nº 18.798,

Livro nº 3-AC, Fls. nº 221, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom

Sucesso.

Parágrafo único - O imóvel descrito no 'caput' será utilizado exclusivamente para

construção de prédios destinados à Farmácia de Minas, às instalações da Secretaria

Municipal de Saúde e ao funcionamento de seus respectivos serviços.

Art. 2º -  O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 89/2011*

Belo Horizonte, 4 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia, minuta de projeto de lei que autoriza o Estado de Minas Gerais a

alienar, por meio de venda, os seguintes imóveis estaduais:

- Loja no Edifício Monte Parnaso, situado na Rua Andaluzita, n° 45, Bairro Anchieta;

- Lojas no Edifício Inconfidentes, situado na Rua dos Inconfidentes, n° 1000, Bairro

Savassi;

- Salas e vagas de garagem no Edifício Ponto Sul, situado na Av. Nossa Senhora do

Carmo, n° 1890, Bairro Sion.

O Estado de Minas Gerais está suportando tanto as despesas de manutenção da

nova  sede  do  Governo  Estadual  como  as  taxas  prediais  e  de  manutenção  dos

imóveis supracitados, que se encontram desocupados. Para solucionar tal realidade,

procedeu-se a análise técnica das áreas envolvidas, verificando-se que não há, no
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atual planejamento estadual, diretriz para reocupá-los, concluindo-se que a solução

mais adequada seria a alienação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.292/2011

Autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de venda, os imóveis que especifica.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  alienar,  por  meio  de  venda,  os

seguintes imóveis situados no Município Belo Horizonte, de propriedade do Estado de

Minas Gerais:

I  -  loja  comercial  do Edifício  Monte  Parnaso,  situado na Rua Andaluzita,  nº  45,

Bairro Anchieta, registrado sob o nº R-8-33.546, livro 2, folha 2, no Cartório do 2º

Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

II - loja 12, registrada sob o nº R-7-68.732; loja 13, registrada sob o nº R-9-68.733;

loja 18, registrada sob o nº R-7-68.737; loja 20, registrada sob o nº R-7-68.740; loja

21, registrada sob o nº R-7-68.741; loja 22, registrada sob o nº R-7-68.742; loja 23,

registrada  sob o  nº  R-7-68.743;  loja  24,  registrada sob o  nº  R-7-68.744;  loja  25,

registrada  sob  o  nº  R-7-68.745;  loja  26,  registrada  sob  o  nº  R-7-68.746,  todas

registradas  no Cartório  do  6º  Ofício  do  Registro  de Imóveis  de Belo  Horizonte  e

situadas no Edifício Inconfidentes, na Rua Inconfidentes, nº 1001, com todas as suas

instalações, benfeitorias e pertences e seu terreno formado pelos lotes de nº 17-A,

18-A, 19 e 20 da quadra 05, da 5ª seção Urbana; e

III - sala 301, registrada sob o nº R-10-48.017; sala 302, registrada sob o nº R-10-

48.018; sala 402, registrada sob o nº R-10-48.020; sala 501, registrada sob o nº R-10-

48.029; sala 508, registrada sob o nº R-10-48.036; sala 602, registrada sob o nº R-10-

48.040; sala 604, registrada sob o nº R-10-48.042; sala 605, registrada sob o nº R-10-

48.043; sala 606, registrada sob o nº R-10-48.044; sala 607, registrada sob o nº R-10-

48.045; sala 608, registrada sob o nº R-10-48.046; sala 703, registrada sob o nº R-10-

48.051; sala 705, registrada sob o nº R-10-48.053; sala 905, registrada sob o nº R-10-

48.073; sala 1101, registrada sob o nº R-10-48.089; sala 1103, registrada sob o nº R-
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10-48.091; sala 1105, registrada sob o nº R-10-48.093; sala 1107, registrada sob o nº

R-10-480.95; sala 1201, registrada sob o nº R-10-48.099; sala 1203, registrada sob o

nº R-10-48.101; sala 1205, registrada sob o nº R-10-48.103; sala 1301, registrada sob

o nº R-10-48.109; sala 1303, registrada sob o nº R-10-48.111; sala 1306, registrada

sob  o  nº  R-10-48.114;  sala  1401,  registrada  sob  o  nº  R-10-48.119;  sala  1402,

registrada sob o nº R-10-48.120; vaga de garagem nº 12, registrada sob o nº R-10-

47.943; vaga de garagem nº 15, registrada sob o nº R-10-47.946; vaga de garagem nº

19, registrada sob o nº R-10-47.950; vaga de garagem nº 36, registrada sob o nº R-

10-47.967;  vaga  de  garagem  nº  37,  registrada  sob  o  nº  R-10-47.968;  vaga  de

garagem nº 38, registrada sob o nº R-10-47.969; vaga de garagem nº 39, registrada

sob o nº R-10-47.970; vaga de garagem nº 40, registrada sob o nº R-10-47.971; vaga

de  garagem  nº  41,  registrada  sob  o  nº  R-10-47.972;  vaga  de  garagem  nº  44,

registrada sob o nº R-10-47.976; vaga de garagem nº 45, registrada sob o nº R-10-

47.976; vaga de garagem nº 46, registrada sob o nº R-10-47.977; vaga de garagem nº

47, registrada sob o nº R-10-47.978; vaga de garagem nº 50, registrada sob o nº R-

10-47.981;  vaga  de  garagem  nº  61,  registrada  sob  o  nº  R-10-47.992;  vaga  de

garagem nº 67, registrada sob o nº R-10-47.998; vaga de garagem nº 74, registrada

sob o nº R-10-48.005; vaga de garagem nº 75, registrada sob o nº R-10-48.006; vaga

de  garagem  nº  76,  registrada  sob  o  nº  R-10-48.007;  vaga  de  garagem  nº  77,

registrada  sob  o  nº  R-10-48.008,  todas  registradas  no  Cartório  do  1º  Ofício  de

Registro de Imóveis de Belo Horizonte e situadas no Edifício Ponto Sul, na Avenida

Nossa Senhora do Carmo, nº 1890, com todas as suas instalações, benfeitorias e

pertences e seu terreno formado pelos lotes 43, 48-A e parte do lote 46, da quadra

101, da 2ª seção suburbana, Bairro Sion.

Parágrafo único -  Os recursos provenientes da  alienação de que trata  o 'caput'

serão  creditados  na  conta  Alienação  de  Bens  e  classificados  como  Receita  de

Capital, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

Art. 2° - A venda de que trata esta lei será preced ida de avaliação e licitação, na

modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pela Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.
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Art.  3º  -  Fica revogado o parágrafo único do art.  1º  da Lei  nº  4.249,  de 15 de

setembro de 1966.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 90/2011*

Belo Horizonte, 9 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada

deliberação dessa nobre Assembleia, o incluso projeto de lei complementar que cria a

Agência  de  Desenvolvimento da Região  Metropolitana do Vale  do  Aço –  Agência

RMVA – como entidade de direito público, na forma de autarquia territorial e especial,

dotada de autonomia administrativa e financeira.

O projeto estabelece a criação da Agência, de caráter técnico e executivo,  para

atender à Lei Complementar nº 90, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a

Região Metropolitana do Vale do Aço – RMVA.

A propositura  se  insere  no  conjunto  de  medidas  em  andamento,  no  âmbito  da

Administração, para integrar o planejamento, a organização e a execução de funções

públicas  de  interesse  comum  entre  os  municípios  correlacionados  àquela  região

metropolitana.

Ademais,  a proposta se justifica em face da necessidade de enfrentamento dos

problemas da RMVA.

De fato, nem o Estado, nem os municípios da região, por si só, podem resolver as

grandes necessidades que se impõem, concernentes ao transporte intermunicipal,

saneamento básico, macrodrenagem de águas pluviais, aproveitamento dos recursos

hídricos, sistema de saúde, entre outros.

Dotada de estrutura simplificada e colegiada,  com poucos níveis  hierárquicos,  a

Agência  RMVA  poderá  responder,  de  forma  dinâmica  e  ágil,  aos  anseios  da

população regional,  em obediência ao modelo implantado a partir  da Constituição

Mineira e da Lei Complementar nº 90, de 2006.
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A proposta cuida, ainda, em seu art. 17, de alterar a Lei Complementar nº 90, de

2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço. A alteração pretende

acrescentar  os  Municípios  de  Caratinga  e  Bom  Jesus  do  Galho  ao  Colar

Metropolitano  da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço,  em  razão  dos  referidos

Municípios possuírem evidente integração espacial com o aludido colar.

Além disso, os Municípios de Caratinga e Bom Jesus do Galho recebem influência

dos Municípios do colar, o que os credencia a participar da Região Metropolitana do

Vale do Aço, sobretudo no que se refere às questões de planejamento regional com

vistas a uma melhor gestão dos problemas metropolitanos.

Anoto,  por  fim, que as regras inscritas no projeto decorrem de proposta  a mim

formulada  pelo  Gabinete  do  Secretário  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana,

consubstanciando o resultado de estudos desenvolvidos pela Pasta em sintonia com

as demais Secretarias afetas à matéria.

Enunciados, dessa forma, os fundamentos de minha iniciativa, submeto o assunto

ao exame dessa Augusta Assembleia.

Antecipo agradecimento e reitero, na oportunidade,  expressões de meu elevado

apreço e distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2011

Cria  a  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana do Vale do  Aço –

Agência RMVA –, e altera a Lei Complementar nº 90, de 12 de janeiro de 2006, que

dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço.

Art. 1º - Fica criada a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale

do Aço – Agência RMVA –, de acordo com o § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº

90, de 12 de janeiro de 2006, na forma de autarquia territorial e especial, com caráter

técnico e executivo, para fins de planejamento, assessoramento e regulação urbana,

viabilização de instrumentos de desenvolvimento integrado da Região Metropolitana

do Vale do Aço – RMVA – e apoio à execução de funções públicas de interesse

comum, com autonomia administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito

público,  prazo de duração indeterminado,  vinculada ao Gabinete do Secretário  de

Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana.



611
____________________________________________________________________________

§ 1º - A Agência RMVA tem sede e foro no Município de Ipatinga.

§  2º  -  O âmbito  de  atuação da Agência  RMVA equivale  à  área dos Municípios

integrantes  da RMVA,  bem como do seu Colar  Metropolitano,  nos termos da  Lei

Complementar nº 90, de 2006.

§  3º  -  A RMVA é  integrada  pelos  Municípios  de  Coronel  Fabriciano,  Ipatinga,

Santana do Paraíso e Timóteo.

§ 4º - Integram o Colar Metropolitano da RMVA os Municípios de Açucena, Antônio

Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Córrego Novo,

Dom  Cavati,  Dionísio,  Entre-Folhas,  Iapu,  Ipaba,  Jaguaraçu,  Joanésia,  Marliéria,

Mesquita,  Naque,  Periquito,  Pingo  d'Água,  São  José  do  Goiabal,  São  João  do

Oriente, Sobrália e Vargem Alegre.

§  5º  -  O disposto  no  “caput”  não  exclui  a  vinculação  da  Agência  ao  Conselho

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMVA, conforme o disposto no art.

17  da  Lei  Complementar  nº  88,  de  12  de  janeiro  de  2006,  ressalvadas  as

responsabilidades atribuídas à Agência e as vedações a ela impostas pela legislação

em vigor, no tocante ao orçamento, gestão e finanças.

§ 6º - Considera-se função pública de interesse comum, nos termos do art. 43 da

Constituição  Estadual,  a  atividade  ou  serviço  cuja  realização  por  parte  de  um

Município,  isoladamente,  seja  inviável  ou  cause  impacto  nos  outros  Municípios

integrantes da região metropolitana.

Art. 2º - A organização básica da Agência RMVA compreende:

I - Unidade Colegiada:

a) Conselho de Administração;

II - Direção Superior:

a) Diretoria-Geral;

b) Vice-Diretoria-Geral;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Assessoria de Comunicação;

d) Assessoria de Apoio Administrativo;
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e) Auditoria Seccional;

f) Diretoria de Planejamento Metropolitano, Articulação e Intersetorialidade;

g) Diretoria de Inovação e Logística;

h) Diretoria de Regulação Metropolitana.

§ 1º - A Agência RMVA será dirigida por Diretoria Colegiada, composta pelo Diretor-

Geral,  pelo Vice-Diretor-Geral e pelos titulares das unidades a que se referem as

alíneas "f", "g" e "h", do inciso III, do “caput” deste artigo.

§ 2º - Os cargos da Direção Superior a que se refere o inciso II e os titulares das

unidades administrativas a que refere o inciso III do “caput” deste artigo são de livre

nomeação e exoneração do Governador do Estado, observado o disposto no § 3º.

§ 3º - A nomeação do Diretor-Geral será feita pelo Governador do Estado a partir de

lista tríplice elaborada pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, na forma do

regulamento, e dependerá de aprovação prévia da Assembleia Legislativa.

§  4º  -  As  competências  e  a  composição  do  Conselho  de  Administração,  as

competências  da  Diretoria  Colegiada  e  das  unidades  previstas  neste  artigo,  e  a

denominação e as competências das unidades da estrutura orgânica complementar

serão estabelecidas em decreto.

Art. 3º - Compete à Agência RMVA:

I - elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado a que se refere o art. 5º

da Lei Complementar nº 88, de 2006;

II  -  promover a implementação de planos, programas e projetos de investimento

estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, bem como a execução

das metas e prioridades estabelecidas;

III  -  elaborar  e  propor,  em  caráter  continuado,  estudos  técnicos  com  objetivos,

metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-os com os interesses do

Estado e dos Municípios integrantes da RMVA;

IV - propor normas, diretrizes e critérios para compatibilizar os planos diretores dos

Municípios integrantes da RMVA com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado,

no tocante às funções públicas de interesse comum;

V  -  manter  permanente  avaliação  e  fiscalização  da  execução  dos  planos  e

programas aprovados para a RMVA;
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VI -  articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais  e internacionais,

objetivando  a  captação  de  recursos  de  investimento  ou  financiamento  para  o

desenvolvimento integrado da RMVA;

VII - articular-se com os Municípios integrantes da RMVA, com órgãos e entidades

federais e estaduais e com organizações privadas, visando à conjugação de esforços

para o planejamento integrado e o cumprimento de funções públicas de interesse

comum;

VIII - assistir tecnicamente os Municípios integrantes da RMVA.

IX  -  fornecer  suporte  técnico  e  administrativo  à  Assembleia  Metropolitana e  ao

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;

X - estabelecer intercâmbio de informações com organizações públicas ou privadas,

nacionais ou internacionais, na sua área de atuação;

XI - constituir e manter banco de dados com informações atualizadas necessárias

ao planejamento e à elaboração dos programas e planos a serem desenvolvidos;

XII - auxiliar os Municípios da RMVA na elaboração e na revisão de seus planos

diretores;

XIII - colaborar para o desenvolvimento institucional dos Municípios a que se refere

o §  2º  do  art.  1º  desta  lei  complementar,  quando necessário  e tendo em vista a

questão do planejamento;

XIV  -  apoiar  os  Municípios  na  elaboração  de  projetos  de  desenvolvimento

metropolitano,  para  fins  de  habilitação  a  recursos  do  Fundo  de  Desenvolvimento

Metropolitano;

XV - exercer poder de polícia administrativa, notadamente no tocante à regulação

urbana metropolitana;

XVI - regular a expansão urbana na região metropolitana do Vale do Aço; e

XVII - desenvolver a pesquisa, a geração e a aplicação de conhecimento científico e

tecnológico.

§  1º  -  Para  o  cumprimento  das competências  previstas  neste artigo,  a Agência

RMVA poderá:

I - emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de taxas e

de pagamentos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens
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públicos sob sua administração;

II - firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza e receber auxílios,

contribuições  e  subvenções  sociais  ou  econômicas de outras  entidades  e  órgãos

governamentais, nacionais e estrangeiros;

III - promover desapropriações e instituir servidões, nos termos de declaração de

utilidade ou necessidade pública ou de interesse social emanada do Chefe do Poder

Executivo competente;

IV -  firmar  termo de parceria  com organizações  da sociedade civil  de  interesse

público credenciadas nos termos da legislação estadual;

V - participar de operações conjuntas relacionadas com a fiscalização de funções

públicas de interesse comum;

VI - constituir comitês interinstitucionais, na forma de regulamento, para a gerência

de projetos específicos na RMVA;

VII - fiscalizar o cumprimento das normas e diretrizes de planejamento e execução

de função pública de interesse comum na RMVA, em especial quanto a normas de

parcelamento  do  solo  metropolitano  para  fins  urbanos  e  em  áreas  de  interesse

especial ou limítrofes de Município do Colar Metropolitano ou em áreas do Colar que

pertençam a mais de um Município, sem prejuízo das competências municipais;

VIII  -  aplicar as sanções administrativas previstas nesta lei  às pessoas físicas e

jurídicas de direito privado; e

IX - emitir diretrizes metropolitanas e analisar os projetos de parcelamento do solo

para fins de concessão do selo de anuência prévia.

§  2º  -  A  gestão  das  funções  públicas  de  interesse  comum  se  efetivará,

preferencialmente, no que couber, mediante convênios de cooperação ou consórcios

públicos,  instrumentos  do  federalismo  cooperativo  de  que  trata  a  Lei  Federal  nº

11.107, de 6 de abril de 2005, a serem formalizados entre o Estado e os Municípios.

§  3º  -  A Agência  RMVA apoiará  tecnicamente  a  formalização  de  mecanismos

institucionais  voluntários  de  gestão  metropolitana,  notadamente  os  convênios  de

cooperação e os consórcios públicos.

§  4º  -  Compete  ao  Diretor-Geral  conceder  anuência  prévia  nos  processos  de

loteamento e desmembramento para os Municípios da região Metropolitana do Vale
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do Aço de que trata o inciso IX do § 1º do art. 3º.

Art. 4º - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão,

de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, os seguintes

cargos destinados à Agência RMVA:

I - cinco cargos de Administração Superior, sendo um de Diretor-Geral, um de Vice-

Diretor-Geral e três de Diretor; e

II - vinte e um cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração

autárquica e fundacional do Poder Executivo.

Parágrafo único - A identificação dos cargos de que trata este artigo e as formas de

recrutamento correspondentes serão definidas em regulamento.

Art. 5º - Ficam criadas e destinadas à Agência RMVA:

I - nove funções gratificadas, de que trata o art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 2007;

e

II  -  quatro  gratificações  temporárias  estratégicas,  de  que trata  o  art.  12  da  Lei

Delegada nº 175, de 2007.

Parágrafo  único  -  A  identificação  das  funções  gratificadas  e  gratificações

temporárias estratégicas de que trata este artigo será fixada em decreto.

Art. 6º - Em função do disposto nos arts. 4º e 5º, fica acrescentado ao Anexo V da

Lei Delegada nº 175, de 2007, o item V.1.B, na forma constante no Anexo.

Art.  7º  -  Fica impedida de exercer  cargo na Administração Superior  da Agência

RMVA a pessoa que, nos vinte e quatro meses anteriores à data de sua indicação,

tiver:

I - exercido mandato de Prefeito nos Municípios da RMVA;

II  -  mantido  um  dos  seguintes  vínculos  com  empresa  que  tenha  projeto  a  ela

submetido ou por ela aprovado:

a) acionista ou sócio, com participação superior a 5% (cinco por cento) do capital

social;

b) administrador, gerente ou membro de conselho de administração ou fiscal;

c) empregado, ainda que com contrato de trabalho suspenso.

Art.  8º  -  Os  profissionais  indicados  para  ocupar  os  cargos  da  Administração

Superior, aos quais se refere o inciso I do art. 4º, serão pré-qualificados por comissão
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competente, conforme disciplinado em regulamento.

Art. 9º - Para o exercício do cargo de titular de unidade da estrutura orgânica será

exigida  qualificação  profissional  específica,  definida  com  base  nas  necessidades

técnicas e administrativas da Agência RMVA.

Art. 10 - Constituem receitas da Agência RMVA:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado;

II - as transferências do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;

III - as resultantes das tarifas, taxas e preços públicos incidentes sobre a prestação

de serviços e sobre o uso ou outorga de uso de bens públicos administrados pela

Agência;

IV - outras receitas.

Art. 11 - Os recursos advindos das multas administrativas a que se refere esta lei

complementar  reverterão  para  a  subconta  RMVA do  Fundo  de  Desenvolvimento

Metropolitano.

Art. 12 - Sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal cabíveis, as infrações

administrativas serão punidas, isolada ou cumulativamente, com as seguintes penas:

I - multa simples;

II - multa diária;

III - impedir o funcionamento de instrumentos, máquinas, equipamentos ou veículos

de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de terceiro e

não do infrator;

IV - embargo de obra;

V - demolição da obra;

VI - suspensão do ato de anuência prévia;

VII - suspensão parcial ou total do empreendimento ou atividade, até que cesse a

irregularidade;

VIII - medidas administrativas na forma de regulamento.

§ 1º - As penalidades previstas neste artigo não excluem aquelas estabelecidas no

âmbito  da  competência  dos  demais  entes  federativos,  nem  aquelas  inerentes  às

normas da administração pública.

§ 2º - A aplicação das penalidades previstas neste artigo não isenta o infrator da
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obrigação de reparar o dano resultante da infração

Art.  13  -  Constituem  infrações  administrativas,  ressalvadas  as  previstas  na

legislação federal, estadual ou municipal:

I  -  promover,  por  quaisquer  meios,  parcelamento  do  solo  para  fins  urbanos  na

RMVA,  desprovido  do  selo  de  anuência  prévia  emanado  pela  autoridade

metropolitana competente, o que sujeita o infrator à pena de:

a)  multa  simples  no  valor  de  4.500  Ufemgs  (quatro  mil  e  quinhentas  Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais) a 90.000 (noventa mil) Ufemgs;

b) impedir o funcionamento de instrumentos, máquinas, equipamentos ou veículos

de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de terceiro e

não do infrator;

c) embargo da obra;

d) demolição da obra;

e) suspensão parcial ou total do empreendimento ou atividade, até que cesse a

irregularidade;

f) medidas administrativas na forma de regulamento;

II  -  promover,  por  quaisquer  meios,  parcelamento do solo  para  fins  urbanos na

RMVA sem  observância  das  determinações  constantes  no  ato  administrativo  de

anuência prévia emitido pela autoridade competente, o que sujeita o infrator à pena

de:

a)  multa  simples  no  valor  de  4.500  Ufemgs  (quatro  mil  e  quinhentas  Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais) a 90.000 (noventa mil) Ufemgs;

b) impedir o funcionamento de instrumentos, máquinas, equipamentos ou veículos

de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de terceiro e

não do infrator;

c) embargo da obra;

d) demolição da obra;

e) suspensão do ato de anuência prévia;

III - descumprir ordem administrativa emitida pela autoridade competente, inclusive

embargo ou demolição de obra, e suspensão de atividades ou do empreendimento, o

que sujeita o infrator à pena de:
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a) multa simples no valor de 9.000 Ufemgs (nove mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) a 140.000 (cento e quarenta mil) Ufemgs;

b) multa diária correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da multa simples

aplicada, no caso da infração se prolongar no tempo;

c) impedir o funcionamento de instrumentos, máquinas, equipamentos ou veículos

de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de terceiro e

não do infrator;

d) embargo de obra;

e) demolição da obra;

f) suspensão do ato de anuência prévia;

IV - divulgar, ou veicular proposta, contrato, peça publicitária, ou prestar informação

falsa  em  comunicação  direcionada  ao  público  em  geral  sobre  empreendimento

irregular ou clandestino, ou ainda, ocultar fraudulentamente fato a eles relativo, o que

sujeita o infrator à pena de:

a) multa simples no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais) a 23.000 (vinte e três mil) Ufemgs;

b) multa diária correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da multa simples

aplicada, no caso da infração se prolongar no tempo;

c) medidas administrativas na forma de regulamento;

V  -  descumprir  normas  e  diretrizes  específicas  relacionadas  com  a  ordem

urbanístico-metropolitana  e  com  outras  funções  públicas  de  interesse  comum,

emitidas pelos órgãos públicos competentes, nos termos da legislação pertinente:

a) multa simples no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais) a 23.000 (vinte e três mil) Ufemgs;

b) multa diária correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da multa simples

aplicada, no caso da infração se prolongar no tempo;

c) impedir o funcionamento de instrumentos, máquinas, equipamentos ou veículos

de qualquer natureza utilizados na infração, ainda que de propriedade de terceiro e

não do infrator;

d) embargo de obra;

e) demolição da obra;
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f) suspensão do ato de anuência prévia;

g) suspensão parcial ou total do empreendimento ou atividade, até que cesse a

irregularidade.

Art. 14 - O procedimento administrativo de fiscalização e apuração das infrações, os

critérios para a aplicação de sanções e o procedimento para elaboração das normas

técnicas complementares serão disciplinados em decreto.

§ 1º - As infrações às normas relativas às funções públicas de interesse comum no

âmbito  da  RMVA  estão  sujeitas  às  sanções  previstas  nesta  lei  complementar,

observando-se:

I - o processo administrativo cabível, observada, no que couber, a Lei nº 14.184, de

31 de janeiro de 2002;

II - a gravidade do fato, tendo em vista os impactos regionais e suas consequências

para  o  planejamento  e  o  equilíbrio  das  funções  públicas de  interesse  comum na

RMVA;

III  -  os antecedentes do infrator e a natureza do serviço ou do empreendimento

relacionados  à  infração,  tendo  em  vista  o  descumprimento  da  legislação

metropolitana pertinente;

IV - a situação econômica do infrator, no caso de multa;

V - a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para afastamento do perigo

gerado e para correção do dano causado ao território metropolitano;

VI - a colaboração do infrator com os órgãos estaduais para solução dos problemas

advindos de sua conduta.

§ 2º - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão

aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 3º - A multa simples será aplicada à pessoa física ou jurídica de direito privado

que obstar ou dificultar ação fiscalizadora.

§  4º  -  A multa  diária  será  aplicada  sempre  que  o  cometimento  da  infração  se

prolongar no tempo e será computada até que o infrator comprove a regularização da

situação à autoridade competente.

§ 5º - O valor da multa diária corresponde a 5% (cinco por cento) do valor da multa

simples aplicada ao infrator.
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§ 6º - Sujeita-se à multa de 100% (cem por cento) do valor estabelecido para a

penalidade  a  pessoa  física  ou  jurídica  que  utilizar  ou  propiciar  a  utilização  de

documento  relativo  a  seu recolhimento  com autenticação falsa,  sem prejuízo  das

demais sanções penais cabíveis.

§ 7º - Na reincidência na mesma infração punida com multa, a pena será aplicada

em  dobro  e,  a  partir  da  segunda  reincidência  na  mesma  infração,  a  critério  da

autoridade competente, poderá ser aplicada a pena de suspensão de atividades.

§  8º  -  Os  débitos  resultantes  de  multas  aplicadas  em  decorrência  desta  lei

complementar serão corrigidos monetariamente e poderão ser pagos em até vinte e

quatro parcelas  mensais e,  em caso de inadimplência,  o parcelamento concedido

dará lugar ao vencimento antecipado.

§ 9º - Será concedido desconto de 20% (vinte por cento) para o pagamento à vista

de débito resultante de multa.

§ 10 - O valor da multa simples será corrigido anualmente com base na variação da

Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais.

§ 11 - O valor das multas de que trata esta lei complementar poderá ser reduzido

em até 50% (cinquenta por cento), mediante assinatura de Compromisso de Anuência

Corretiva entre o infrator e a Agência RMVA para fins de saneamento e compensação

dos impactos da infração.

§ 12 - Aos empreendimentos ou atividades desprovidos de anuência prévia ou que

contrariarem  o  ato  administrativo  da  mesma equiparam-se  para  todos  os  efeitos

jurídicos aos parcelamentos de solo clandestinos e irregulares, inclusive os casos

dispostos no art. 19, § 4º e art. 52 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de

1979.

Art.  15  -  O  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana prestará apoio logístico e operacional à Agência RMVA até sua efetiva

instalação, observado o inciso VI do art. 27 da Lei Delegada nº 180, de 2011.

Art. 16 - A Advocacia-Geral do Estado representará a Agência RMVA nos processos

judiciais em que esta for parte ou interessada até a implantação de sua Procuradoria

Jurídica, que atuará segundo as diretrizes técnicas do Advogado-Geral.

Art.  17 -  O art.  3º da Lei Complementar nº 90, de 2006 passa a vigorar com a
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seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

§ 1º - Integram o Colar Metropolitano da RMVA os Municípios de Açucena, Antônio

Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Córrego Novo,

Dom  Cavati,  Dionísio,  Entre-Folhas,  Iapu,  Ipaba,  Jaguaraçu,  Joanésia,  Marliéria,

Mesquita,  Naque,  Periquito,  Pingo  d'Água,  São  José  do  Goiabal,  São  João  do

Oriente, Sobrália e Vargem Alegre.”.

Art. 18 - Fica revogado o inciso IV do art. 59 da Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro de 2011.

Art. 19 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 6º desta lei complementar)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

......................................................................

V.1.B - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO

VALE DO AÇO - AGÊNCIA RMVA

V.1.B.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O quadro contendo o quantitativo dos Cargos em Comissão da Administração

Superior foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12.8.2011.

V.1.B.2 -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO – DAI

* - O quadro contendo o Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do

Grupo de Direção e Assessoramento - DAI -, foi publicado no “Diário do Legislativo”

de 12.8.2011.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* -  O quadro contendo o Quantitativo  de  Funções Gratificadas  foi  publicado no
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“Diário do Legislativo” de 12.8.2011.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quadro contendo o Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 12.8.2011.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos Municipais e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.293/2011

Dispõe  sobre  as  condições  sanitárias  para  os  banheiros  públicos  instalados  no

âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os banheiros públicos instalados no âmbito do Estado deverão ser dotados

de:

I - vaso sanitário em aço inoxidável com ducha higiênica;

II - assento sanitário do tipo aberto;

III - proteção para assento sanitário descartável;

IV - papel higiênico sobressalente;

V - limpeza e desinfecção periódica, devidamente comprovada;

VI - lavatório provido de material para a limpeza e enxugo ou secagem das mãos; e

VII - equipamento com álcool em gel.

Parágrafo  único  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  entende-se  como banheiro  público

aquele colocado à disposição da população em prédios públicos, estabelecimentos

comerciais e eventos públicos ou privados.

Art. 2º - Os estabelecimentos a que se refere o artigo anterior terão prazo de cinco

anos, contados a partir da publicação desta lei, para se adequarem.
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Art.  3º - A infração às disposições desta lei  acarretará ao responsável  infrator a

imposição de pena de multa a ser estabelecida pelo Poder Executivo por meio de

decreto.

Art. 4º - Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o detalhamento técnico

de sua execução.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Inicialmente, cumpre ressaltar que conforme o art. 24, inciso XII, da

Constituição  Federal,  compete  aos  Estados  legislar  sobre  assuntos  referentes  à

proteção e defesa da saúde. Assim, com base nas premissas emitidas, também cabe

ao Estado legislar sobre a matéria que aqui se discute.

Isso porque a Carta Magna é clara no sentido de preconizar que a saúde é direito

de todos e dever do Estado, sendo que o poder público estadual tem a função de

garantir  o  bem-estar  do  indivíduo,  mediante  a  adoção  de  políticas  públicas  que

promovam a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como o atendimento

integral do indivíduo, abrangendo a promoção e preservação de sua saúde.

As medidas sugeridas nesta proposição têm como objetivo prevenir uma série de

infecções  indesejáveis,  transmitidas por  microorganismos  patogênicos comuns  em

sanitários de uso coletivo. Esses locais, considerados como de fácil contaminação,

são fontes de proliferação de vírus, bactérias, protozoários e vermes.

Assim sendo, ante a motivação exposta, submeto a proposta aos nobres pares, por

tratar-se de medida de relevante interesse público.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.294/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senador José Bento o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Senador José

Bento o imóvel  constituído de um terreno com área de 600m² (seiscentos metros

quadrados), situado na Rua Nossa Senhora das Graças, nesse Município, registrado

sob o nº 48.997, Livro 2, fls. 161,163, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Pouso Alegre.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  “caput”  deste  artigo  será  utilizado  para

ampliação dos serviços de saúde do Município de Senador José Bento.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2011.

Adalclever Lopes

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.295/2011

Declara de utilidade pública a Associação Integrada pela Vida - Assipev -, com sede

no Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Integrada pela Vida –

Assipev -, com sede no Município de Vespasiano.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões , 10 de agosto de 2011.

Adalclever Lopes

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.296/2011

Declara de utilidade pública a Associação Metodista de Assistência  Social,  com

sede no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Metodista de Assistência

Social, com sede no Município de João Monlevade.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2011.

Adalclever Lopes

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.297/2011

Destina percentual de arrecadação de concursos de prognósticos realizados pela

Loteria do Estado de Minas Gerais aos fundos de assistência social dos Municípios

para utilização pelos conselhos tutelares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a destinar percentual, nunca

inferior a 10% (dez por cento), do resultado obtido com jogos e loterias promovidos

pela  Loteria  do  Estado  de  Minas  Gerais  aos  fundos  de  assistência  social  dos

Municípios para a utilização pelos conselhos tutelares, no âmbito do Estado de Minas

Gerais.

Parágrafo único - O percentual a que se refere este artigo será calculado depois de

deduzidas as despesas de custeio dos prêmios.

Art.  2º  -  Os  prêmios  não  reclamados  no  período  legal  serão  destinados  aos

programas de que trata esta lei.

Art. 3º - Os recursos auferidos com a aplicação desta lei serão administrados por

uma comissão composta:

I - pelo Conselho Municipal de Assistência Social;

II - por representante do conselho tutelar;

III  -  por  representante  designado  pelo  Poder  Legislativo  Municipal,  de  forma

facultativa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2011.

Alencar da Silveira Jr.
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Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo destinar percentual dos resultados

obtidos com jogos e loterias promovidos pela Loteria do Estado de Minas Gerais aos

fundos de assistência social dos Municípios, para serem utilizados na estrutura e no

funcionamento dos conselhos tutelares.

O conselho tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, integrante

do conjunto de instituições brasileiras, sujeito e subordinado ao ordenamento jurídico

do País. Em suas decisões, tem autonomia para desempenhar as atribuições que lhe

são confiadas pelo estatuto federal que o instituiu.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -  prevê que em cada Município

haverá, no mínimo, um conselho tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela

comunidade, para um mandato de três anos.

A função principal do conselho tutelar consiste na fiscalização do cumprimento dos

direitos previstos no ECA. Seus membros são os principais responsáveis por fazer

valer esses direitos e dar os encaminhamentos necessários à solução dos problemas

referentes à infância e à adolescência. Também deve ser consultado na elaboração

da proposta orçamentária, já que o Executivo e o Legislativo não podem argumentar

que  desfrutam  do  poder  discricionário,  pois,  quando  exercitam  os  princípios  da

conveniência e oportunidade, devem adotar o princípio da prioridade absoluta, como

dispõem a Constituição e o Estatuto.

Ao conselho tutelar são encaminhados os problemas de negligência, discriminação,

exploração, violência, crueldade e opressão que tenham como vítimas as crianças e

os adolescentes. Quando recebe uma denúncia, passa a acompanhar o caso para

definir a melhor forma de resolver o problema. Podemos citar exemplos de quando o

conselho deve ser procurado: quando os pais de uma criança ou adolescente não

encontram vagas para os seus filhos na escola; quando uma criança ou adolescente

não estiver recebendo o tratamento de saúde que estiver necessitando, etc.

Nesses  casos,  o  conselho  requisita  os  serviços  públicos  para  atender  às

necessidades. A requisição não pode ser entendida como mera solicitação; estamos

diante de uma determinação, para que o serviço público execute o atendimento. Na

falta de providência, o conselho deve encaminhar o caso ao Ministério Público, que

adotará as providências jurídicas necessárias.
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A presença contínua de conselheiros tutelares em escolas, hospitais, comunidades

e áreas de lazer dará mais segurança, não somente a crianças e adolescentes, como

também aos pais e à própria sociedade, com farta distribuição de seu Estatuto da

Criança e do Adolescente, a fim de que todos possam tomar conhecimento do valor

dos  conselheiros  e  das  medidas  cabíveis  pelo  não  cumprimento  das  normas

estabelecidas pela Constituição Federal.

Dessa forma, podemos evidenciar a importância dos conselheiros tutelares como

principais  garantidores  da  promoção  e  da  defesa  dos  direitos  da  criança  e  do

adolescente.

Assim,  as  atividades  desempenhadas  pelos  conselhos  tutelares  necessitam  de

mais recursos, devido à finalidade do seu trabalho.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.298/2011

Torna obrigatória a execução do Hino Nacional nas escolas públicas do Estado de

Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as escolas públicas de ensino médio e fundamental do Estado de

Minas Gerais, todas as segundas-feiras, obrigadas a executar o Hino Nacional, no

início de cada turno.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O hino nacional representa a manifestação maior de simbologia de

uma  Nação,  e,  infelizmente,  nos  últimos  tempos,  não  é  dado  ao  Hino  Nacional

brasileiro o amor cívico e o respeito que lhe é devido.

Objetivando cultivar nos alunos o patriotismo, hoje bastante esquecido, é importante

que as escolas públicas, encarregadas da boa formação de nossos jovens, retomem

a prática de executar o Hino Nacional todas as segundas-feiras no início de cada

turno. Essa conduta cívica trará de volta a reverência aos símbolos nacionais, que

despertarão em nossos estudantes a fagulha do amor à pátria, do qual se distanciam
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por falta de incentivo.

A noção  de  pátria  e  de  cidadania  está  intimamente  ligada  a  símbolos,  daí  a

necessidade de fazê-los conhecidos.

Diante do exposto, estamos certos do apoio dos ilustres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.299/2011

Declara de utilidade pública a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba, com

sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Ensino e Pesquisa de

Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2011.

Antonio Lerin

Justificação: A Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba é uma entidade sem

fins  lucrativos,  em  funcionamento  desde  21/12/2009,  que  tem  por  finalidade:

promover o ensino, a pesquisa, prestar assistência à saúde, remunerada ou não, da

comunidade; conceder bolsas de estudo de interesse da Funepu; promover o estudo

e  a  divulgação  de dados  científicos  através  de  órgãos  e  revistas  especializadas;

apoiar atividades artísticas, culturais e esportivas; promover a saúde da família, da

maternidade e da infância, através do incentivo ao aleitamento materno e também em

campanhas  de  combate  a  doenças  transmissíveis  ou  infectocontagiosas  e  de

proteção à velhice, em integração com os órgãos competentes.

A Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba apresenta os requisitos legais para

ser declarada de utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres

colegas ao título declaratório proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal  nº  95,  de  2/2/98,  alterada  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  107,  de

26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
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das leis.

Justificado o projeto, esperamos a apreciação e aprovação pelo Plenário e pelas

comissões permanentes.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.300/2011

Dá denominação ao anexo presidiário da Penitenciária Professor Aluizio Ignácio de

Oliveira, localizado no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica denominado Anexo Presidiário  Dr.  Helvécio  Moreira de  Almeida o

anexo da penitenciária Aluizio Ignácio de Oliveira localizado na Avenida Castro Alves,

nº 400, Bairro Amoroso Costa, no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2011.

Antonio Lerin

Justificação: Este projeto tem por objetivo que seja denominado Anexo Presidiário

Dr. Helvécio Moreira de Almeida o anexo da penitenciária Aluizio Ignácio de Oliveira

localizado na Avenida Castro Alves, nº 400, Bairro Amoroso Costa, no Município de

Uberaba.

Foi sugerido o nome do advogado criminalista e ex-Prefeito do Município em 1962,

Helvécio  Moreira  de  Almeida,  esse  decano  dos  advogados  uberabenses  e  anjo

protetor dos pobres e desvalidos, que não depositou seu coração nos bens materiais

desta vida, que perecem com o tempo pela ação implacável da corrosão. Investiu,

sim, nos bens que certamente lhe serão úteis na eternidade e que não podem ser

corrompidos nem corroídos sem o dano de ser lançado nos corações daqueles que o

conheceram como semente de fé, trabalho, solidariedade e fraternidade. Destacou-se

principalmente pelo amor incondicional à advocacia e pela combatividade incessante

em prol das boas causas.

Esse guerreiro justiniano foi um paradigma de ser humano. Passou também pela

política no tempo em que os votos para Prefeito e Vice-Prefeito não eram atrelados.
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Sua  vida  me  lembra  um  rojão  desses  da  época  de  São  João:  quando  em  sua

mocidade  foi  aceso,  subiu  muito  e,  ao  explodir,  no  auge  de  sua  carreira,  soltou

estrelas e iluminou o universo jurídico com sua atuação exemplar.

Tudo isso justifica que o anexo da penitenciária Professor Aluizio Ignácio de Oliveira

tenha o nome deste ilustre mineiro, Dr. Helvécio Moreira de Almeida, que tanto se

dedicou à advocacia criminalista no Município de Uberaba e região.

Justificado  o  projeto,  esperamos  sua  aprovação  por  este  Plenário  e  pelas

comissões permanentes.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  1.300/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. José Fernando Coura por sua reeleição para o cargo

de Presidente do Sindicato da Indústria  Mineral  do  Estado de Minas Gerais.  (-  À

Comissão de Turismo.)

Nº  1.301/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Centro de Integração Empresa Escola pelos 32 anos de

suas atividades operacionais no Estado. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  1.302/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao jornal "Tribuna de Sete Lagoas" pelos 16 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.303/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. João Otávio de Noronha, Ministro do Superior Tribunal de

Justiça, por sua posse como Corregedor-Geral da Justiça Federal. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 1.304/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Governador do Estado pelo lançamento do Programa Aliança

pela Vida, como iniciativa exemplar de parceria com a sociedade na luta contra as

drogas. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.305/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações  com  a  Sra.  Célia  Pimenta  Barros  Pitchon  por  sua  posse  como

Ouvidora-Geral do Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.306/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Léa Valladares Rocha pelo lançamento do livro

"Menina do Engenho. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.307/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Waldetaro Vitorino Dias pelo brilhante trabalho que

publicou sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 1.308/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para o retorno dos plantões nas

Delegacias  de Polícia Civil  em diversos Municípios.  (-  À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 1.309/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  das  Comunicações  pedido  de  providências  urgentes  em  razão  dos

prejuízos  causados  aos  consumidores  pela  má prestação dos  serviços  de  banda

larga fixa, tipo residencial, oferecidos pelas empresas Net, GVT, Telefônica e Oi no

Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte, de acordo com o Programa de

Análise de Produtos do Inmetro. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 1.310/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  garantir  a

presença  de  mais  agentes  da  BHTRANS  nas  ruas  da  Capital  para  organizar  o

trânsito. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.311/2011, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Governador  do  Estado  pelo  lançamento  do  projeto  de

construção da Estação da Cultura Presidente Itamar Franco, que abrigará a sede da

Orquestra  Filarmônica  de  Minas  Gerais,  a  Rede  Minas  de  Televisão  e  a  Rádio

Inconfidência,  localizada  no  Bairro  Barro  Preto,  nesta  Capital.  (-  À  Comissão  de

Cultura.)

Nº 1.312/2011, do Deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita seja encaminhado

ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais pedido de informações
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sobre a localização da escada Finasa, adquirida através de convênio com a Sudene

para equipar o 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Montes Claros e de lá retirada

para manutenção em 2008.

Nº  1.313/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de informações sobre os trâmites

para a pré-seleção das subsedes da Copa no Estado, de forma a permitir ações de

articulação  com  os  Municípios  interessados  em  pleitear  a  candidatura  a  "base

camps". (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  demais  membros  da  Mesa,  Sras.

Deputadas  e  Srs.  Deputados;  Deputado  Bonifácio  Mourão,  que  lidera  o  Bloco

Transparência e Resultados, a quem cumprimento, senhoras e senhores, meu povo

querido de Minas Gerais, esta semana se iniciou com notícias que Minas Gerais está

comemorando. E, quando se fala em comemorar notícias, elas têm vindo tão somente

do governo de Minas. No último dia 2, estivemos na Cidade Administrativa, e, mais

uma vez, mostrando desprendimento e comprometimento, o Governador Anastasia

lançou  o  programa  Aliança  pela  Vida,  uma  parceria  do  governo  de  Minas  com

diversas  entidades,  para  fortalecer  a  luta  contra  as  drogas.  É,  sem dúvida,  uma

iniciativa da mais alta relevância, pois busca combater o uso de substâncias tóxicas

que têm provocado a desintegração familiar e sérios desajustes no tecido social.

Registro a minha satisfação com esse programa, que vem ao encontro de proposta

de nossa autoria que tramita nesta Casa, na forma do Projeto de Lei nº 904/2011, que

institui o programa Vida Nova, com o objetivo de promover a reinserção no mercado

de trabalho de pessoas submetidas a tratamento para recuperação de dependência

de drogas, em comunidades terapêuticas ou estabelecimentos de saúde. É de nossa

autoria  esta proposição:  o  Projeto  de Lei  nº  904/2011,  que está  na Comissão de

Justiça, onde aguarda o parecer da relatora, a ilustre Deputada Rosângela Reis. O

nosso desejo é que esse programa lançado pelo governo mineiro constitua realmente

uma  aliança  pela  vida,  conjugando  múltiplos  esforços  para  minimizar  os  efeitos

maléficos que as drogas causam no ser humano.
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Gostaria  também, Sr.  Presidente,  de  formular  apelo  ao  ilustre  Deputado Bosco,

presente  nesta  Casa,  para  designar  a  realização  de  audiência  pública,  em

atendimento a nosso requerimento, com o objetivo de discutir a situação das Apaes,

tendo em vista o que está previsto no Plano Nacional de Educação, que tramita na

Câmara  dos  Deputados  na  forma  do  Projeto  de  Lei  Federal  n° 8.035/2010,  que

estabelece metas para a educação no decênio 2011-2020. Esse plano do governo

federal, que tramita na Câmara Federal, visa a corrigir distorções e encaminhar bem a

educação,  mas  a  Meta  nº  4  desse  plano  é  perniciosa  e,  por  que  não  dizer?,

intempestiva.  Por quê, senhoras e senhores? A Meta de n°4 do plano decenal  do

governo  federal  visa  a  extinguir  as  Apaes  em  todo  o  Brasil.  Extinguir  as  Apaes,

escolas, clínicas, que possuem, além de professores e técnicos capacitados, amor e

carinho para dar aos seus alunos, aos seus assistidos. Quem elabora plano, às vezes

o faz com olhos distantes, e não com a devida proximidade que o assunto merece. E

o governo federal deseja acabar com as Apaes no Brasil, ao querer colocar nas salas

de aula da rede regular de ensino alunos de 4 a 17 anos com deficiência. O governo

federal  caminha  na  contramão.  As  Apaes  constituem  o  maior  patrimônio  que  os

deficientes têm em nosso país. Os necessitados precisam de apoio, e o governo está

querendo universalizar o atendimento escolar. Sou favorável à integração de todos,

mas não podemos  permitir,  Deputado João Leite,  que as Apaes sejam fechadas,

conforme deseja o governo federal.

Este Deputado propôs que a Casa discuta o assunto  urgentemente.  Solicito  ao

Deputado  Bosco  que  nos  compreenda  e  nos  dê  a  oportunidade  de  defender  as

Apaes, marcando, em breve, essa audiência pública para tratar efetivamente do efeito

desastroso da possível extinção das Apaes.

Com prazer, concedo aparte ao nobre colega Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, acompanho o seu

pronunciamento e concordo plenamente com V. Exa. Primeiro, ressalto que o governo

de Minas é um modelo para o Brasil. Trata com a maior seriedade a questão das

drogas no País e em Minas Gerais. O governo de Minas chama todos a participar

dessa luta. Mas essa não é a mentalidade do PT nem do governo federal. Isso é tão

antigo. Como atleta, tive a oportunidade de visitar a Cortina de Ferro, o centro do
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comunismo. Eles acham que o Estado dará conta de tudo, que as Apaes e outras

entidades não podem existir, porque o Estado cuidará de tudo. O Estado é a resposta

para todas as questões...

O Estado é importante? Ele é importante, mas não é a resposta para tudo. Temos

de contar com a participação da sociedade, por meio de várias entidades; mas as

Apaes  e  outras  entidades,  tão  importantes  para  a  população  brasileira,  para  a

sociedade, têm sido permanentemente afastadas. O financiamento destinado a essas

entidades não chega.

V. Exa. foi Prefeito e sabe que o Brasil constituiu uma verdadeira rede de educação

infantil  a  partir  do apoio de entidades da sociedade.  Hoje,  elas  são praticamente

destruídas, porque alguns entendem que o Estado dará conta de tudo. Uma creche

da sua cidade ou de Belo Horizonte - patrocinada pelo Estado ou pela Prefeitura -

cuida  da  criança  durante  todo  o  dia  para  a  mãe  trabalhar.  No  sonho  do  PT de

estatizar  tudo,  a  creche  cuidará  por  quatro  horas.  A educação  infantil  funcionará

apenas quatro horas! E depois?! Onde essas crianças ficarão para a mãe trabalhar?!

O sonho do PT é estatizar tudo; para nós, porém, é um pesadelo.

O Deputado Duarte Bechir - Obrigado, Deputado João Leite. Como V. Exa. trata de

investimentos ao final da sua fala, quero finalizar o assunto da Apae - e espero que o

Deputado  Bosco  marque  urgentemente  a  audiência  pública  -  e  lembrar  que  a

Presidente Dilma lançou, na semana passada, o programa Brasil Maior, pelo qual o

governo  federal  vai  diminuir  a  alíquota  do  IPI  de  diversos  produtos,  para  dar

sustentação  à  economia.  Mas,  diminuindo-se  o  IPI,  diminui-se  o  Fundo  de

Participação dos  Municípios  -  FPM -,  principal  recurso  das  Prefeituras.  Ora,  se o

Prefeito já não tem recursos para lidar com a saúde e a educação, essa capacidade

ainda vai diminuir, porque vai haver corte de recursos justamente onde o Município

mais arrecada - no FPM. Quero perguntar se a Presidente, com a aula que lhe deram

e as instruções que lhe passaram, não sabe que o FPM é constituído especialmente

do IPI, da arrecadação do imposto de renda e, no Estado, do ICMS, é claro. Assim, se

as mercadorias são vendidas com um imposto menor, retira-se do Município a sua

sustentação preferida e mais importante. Então, o governo federal, do PT, mais uma

vez,  “vem  fazer  graça  com  o  chapéu  alheio”,  colocando  os  Municípios  em
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dificuldades, levando-os quase à bancarrota.

Com prazer,  concedo  aparte  ao  nosso Líder,  Deputado Bonifácio  Mourão,  para

engrandecer nossa fala, nesta tarde.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Duarte Bechir, agradecemos

a oportunidade e estamos solidários com V. Exa. Realmente, a Apae é muito especial,

sua importância social é permanente.

Queremos aproveitar a oportunidade que V. Exa. nos concede para ler uma nota de

esclarecimento  da  Cemig  a  respeito  de  acidente  ocorrido  ontem  à  noite,  em  um

bueiro da cidade. (- Lê:)

“Nota de Esclarecimento. Com relação ao incidente ocorrido ontem - 9/8 - por volta

das  19h50min  em uma câmara  da  rede  subterrânea da Cemig  localizada  na Av.

Santos Dumont, no Centro de Belo Horizonte, a empresa esclarece que as causas

estão sendo apuradas.

Um  pedestre  que passava  pelo  local  sofreu  escoriações  e  foi  encaminhado  ao

pronto-socorro  do  Hospital  João  XXII,  onde  foi  submetido  a  exames  diversos  e

liberado  nessa  manhã.  Uma  assistente  social  da  empresa  acompanhou  o

atendimento prestado pelo hospital.

Equipes  da Cemig  encontram-se no local  para  isolar  o transformador,  que será

retirado  para  análise  e  identificação  das  causas  do  incidente.  A  retirada  do

equipamento está prevista para ocorrer na noite desta quarta-feira, 10/8, por volta das

22 horas, a fim de evitar transtorno para motoristas e pedestres.

A empresa informa ainda que, após a ocorrência, o transformador dessa câmara foi

desligado, sem interrupção no fornecimento de energia para nenhum cliente. Por fim,

a Cemig esclarece que em março a mesma câmara da rede subterrânea passou por

inspeção  de  rotina  e  não  apresentou  nenhuma  irregularidade,  operando  em

condições normais.”

O esclarecimento me pareceu importante, Deputado Duarte Bechir. Mais uma vez

agradecemos a oportunidade e parabenizamos V. Exa. por suas palavras.

O Deputado Duarte Bechir  -  Antes de concluir  vou conceder  aparte,  com muito

prazer, ao Deputado Doutor Wilson Batista, mas ainda quero dizer que o governo

federal age como se não conhecesse o País, como se não soubesse das condições
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dos Municípios, ao apresentar mais uma vez um plano que visa a retirar recursos das

Prefeituras.

Nesta semana, tenho visto a Oposição nesta Casa de cabeça baixa e um pouco

preocupada:  quando  aqui  estiveram  os  professores,  montaram  um  palanque

provisório  nesta  Casa  e,  aproveitando  que  a  Casa  estava  cheia,  nele  subiram

querendo encobrir os problemas pelos quais o Brasil passa hoje.

Os professores saudavam a Oposição como se tivesse a propriedade da greve. E,

como quem coordena a greve em Minas Gerais é a Oposição, eles foram saudados

com festa e com alegria, na tentativa de encobrir a verdadeira roubalheira instalada

em Brasília. No começo do ano, Palocci mal entrou e foi demitido. Ele enriqueceu

muito fora de hora. O trabalho do Palocci não era compatível com sua riqueza até

aquele momento. O filho do Ministro Nascimento, que dirigia o DNIT, enriqueceu de

forma surpreendente. O parente do Romero Jucá, líder do governo no Senado, na

semana atrasada, saiu da Conab e, antes de fechar a porta, deu um grito: “Se gritar

pega ladrão, não fica um, meu irmão, aí dentro.” Quem falou isso foi o parente do

Jucá, e não este Deputado. Na semana passada, a “Folha de S.Paulo” trouxe em sua

capa o mapa dos empregos em Brasília, com salários de R$8.000,00, R$12.000,00 e

R$20.000,00. Agora, vejo a Oposição meio entristecida porque não tem resposta para

tanta irregularidade. Na verdade, não se acha uma resposta para tanta coisa errada.

Amanhecemos terça-feira com toda a imprensa do Brasil  divulgando a seguinte

notícia: “Polícia Federal prende Secretário Executivo do Ministério do Turismo”. Este é

o meu Brasil? Esse é o nosso Brasil? Disseram que essa ação era da Presidenta,

mas ela correu até o Congresso e mandou Ideli  falar para o pessoal que ela não

sabia e que não era dela essa ação, pois,  se soubesse, não deixaria prender  os

companheiros. Ela tratou logo de justificar que não sabia da ação que culminou com a

prisão de 35 por roubalheira. Talvez lá em Brasília esteja faltando esse produto: óleo

de peroba. Esse óleo faz bem. Talvez mandemos para Brasília mais desse produto

para que as coisas voltem à normalidade, Sr. Presidente. Não podemos aceitar essa

situação, pois a Oposição age como se nada estivesse acontecendo. Não vi nenhuma

justificativa,  ninguém  da  Oposição  subir  à  tribuna  para  pedir  desculpas  ao  povo

mineiro  pela  roubalheira  instalada  em  Brasília.  Então,  encerro  minhas  palavras
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lamentando, Deputado Doutor Wilson Batista, por não ter concedido um aparte a V.

Exa., pois o meu tempo acabou. Porém, gostaria de dizer que tenho esperança no

Brasil. Nosso país sai dessa situação porque ainda restam homens que administrarão

a nação com responsabilidade do tamanho do brilho do nosso governo de Minas

Gerais. Quiçá, em outra época, veremos essa realidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A  Deputada  Liza  Prado*  -  Boa  tarde,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas.  Creio  que  hoje  é  um  dia  muito  importante,  pois  percebo  que  temos

desafios cada vez mais firmes para que possamos ter uma sociedade em que as

nossas crianças tenham uma alimentação saudável. Gostaria de utilizar o meu tempo

desta tarde na tribuna para que possamos discutir a merenda escolar no Estado de

Minas  Gerais.  Por  exemplo,  em  Uberlândia,  estamos  com  um  problema  que

considero não ser diferente do restante do Estado. Temos cerca de 600 produtores

ligados  à  agricultura  familiar,  que  estão  registrados  no  Pronaf.  Trata-se  de  um

programa do governo federal,  e esses agricultores estão aptos a servir às escolas

estaduais e municipais, garantindo assim uma alimentação saudável, que considero,

Deputado Doutor Wilson Batista, importante para que possamos melhorar a qualidade

de vida do nosso povo. No Brasil,  40% da nossa população está com sobrepeso.

Portanto, é preciso discutirmos a qualidade da merenda. Além de ter qualidade, que

possamos  incentivar  e  fazer  com  que  30%  da  produção  da  agricultura  familiar

realmente seja vendida para as nossas escolas.

O recurso do governo federal foi de R$12.700.000,00 para garantir uma merenda

escolar  de  qualidade no Brasil.  Em Uberlândia,  onde convivemos diariamente,  os

produtores têm dificuldade de levar seu produto para as escolas. O governo realizou

uma  licitação,  mas,  infelizmente,  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  ninguém  teve

interesse.  Sabe por  quê? V.  Exa.  acha que é  porque  os  produtores não querem

vender? Será que é porque não têm como levar o produto? Na verdade, é preciso

incentivar  a  criação  de  uma  cooperativa.  O  Município  de  Uberlândia,  por  sua

Prefeitura, está de parabéns porque está organizando a compra dos 30% de produtos

naturais que a lei federal exige para haver alimentação saudável nas escolas. Para
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isso, está ajudando os produtores a organizar uma cooperativa, que fará com que a

venda dos produtos seja garantida e esses levados para as escolas municipais e

estaduais.

Recentemente  os  jornais  “Correio”  e  “Gazeta”  de  Uberlândia  publicaram  uma

matéria muito importante em que se diz que a rede estadual de ensino deixou de

utilizar R$800.000,00 por falta de produtos. Há produtos do Pronaf, dos produtores

inscritos.  Apresentei  requerimento  nesta  Casa  para  discutirmos  esse  assunto  e

darmos  incentivo.  Conversei  com  o  Secretário  e  enviei  documentos  para  que  a

Secretaria  de  Agricultura  também  nos  ajude  a  criar  a  cooperativa,  para  que  as

escolas  resolvam  seus  problemas,  pelo  menos  as  estaduais,  que  estão  com

problemas gravíssimos, com dinheiro em caixa, mas não podem gastar. Não pode

acontecer  o  que  aconteceu,  por  exemplo,  em Contagem,  onde  tive  de  entrar  na

Justiça  para  exigir  que os 30% sejam para  a  compra  de  produtos  da  agricultura

familiar,  para  evitar  uma  merenda  de  péssima  qualidade,  com  produtos

industrializados,  sem  a  menor  qualidade,  e  fazer  com  que  o  governo  municipal

incentive  a  criação  de  cooperativas  para  comprar  os  produtos  diretamente  do

produtor para a merenda das escolas municipais. Se não houver dos produtores, que

os ajudemos a organizar-se. Que se acrescente o peixe. Há produtores do Pronaf que

criam  peixes.  Se se  tem  vitamina D,  tem-se uma alimentação garantida  para  as

escolas.  Mas,  para  isso,  é  preciso  organizar  a  produção,  senão  esses  pequenos

produtores não conseguem, porque há muita dificuldade. Lá estamos fazendo isso

com a Emater e outros órgãos. É uma experiência boa. Realizaremos uma audiência

pública, espero, com as Comissões de Saúde e de Agricultura para discutirmos e

para que essa questão seja viabilizada.

O Deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Muito obrigado, Deputada Liza Prado.

Realmente, esse é um tema muito relevante. Para terem noção, quero dizer que em

Divinópolis  temos  a  Aprafad,  associação  da  nossa  agricultura  familiar.  Hoje  em

Divinópolis mais de 40% da merenda escolar são produtos da agricultura familiar. A

meta é ultrapassar 43%. De acordo com a legislação, são 30%. Já estamos em 40%

e  chegaremos  a  43%.  É  importante  ter  na  merenda  escolar  produtos  da  nossa

agricultura  familiar.  Com  isso,  criaremos  empregabilidade,  condição  e
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sustentabilidade.  Então,  Deputada,  parabéns  por  expor  esse tema nesta  Casa.  É

muito importante. Assim, estaremos pensando no pequeno produtor, que está na roça

produzindo o nosso alimento. Em Divinópolis saímos na frente. O Prefeito Vladimir

está  de  parabéns,  assim  como  a  Aprafad.  Daremos  continuação  a  isso  para

atingirmos a meta de 43% de produtos da agricultura familiar na merenda escolar. O

nosso  leite  já  está  na  merenda escolar,  por  meio  da  Cooperativa  Karinho,  como

também  a  nossa  agricultura  familiar.  Passamos  de  40%  dos  produtos.  Temos  o

Barracão  Rural.  É  assim  que  se  faz,  produz-se  uma  agricultura  de  qualidade.

Portanto,  parabéns,  por  expor  este tema de suma importância  nesta Casa.  Muito

obrigado.

A Deputada Liza Prado* - Cumprimento, Deputado Fabiano Tolentino, a sua cidade

e a organização. Vejo exemplo disso também em Uberlândia, em relação às escolas

municipais.  O  Município  conseguiu  fazer  isso  com  muita  qualidade,  até  ganhou

prêmios várias vezes com a merenda escolar.  É importante fazermos este debate

para colaborarmos com os nossos Municípios. Fizemos isso, e agora Contagem vai-

se  organizar,  outras  cidades  já  estão  se  organizando.  Que  evitemos  os  produtos

industrializados.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputada Liza Prado, quero parabenizá-

la por evocar esse tema. Como V. Exa. sabe, antes de voltar à Assembleia Legislativa

como Deputado, fiquei à frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário.  Um dos

principais  programas  que  vimos  aprovado  e  que  tem  aceitação  muito  grande  é

exatamente esse que V. Exa. trouxe para o debate hoje: o Programa Nacional de

Alimentação Escolar, em conjunto com o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA

-,  que,  além da qualidade para  as  crianças e para a escola,  também incentiva o

pequeno produtor a permanecer em sua terra, porque é certo que a mercadoria será

vendida, que o governo, por meio da Conab, comprará ou que as escolas comprarão.

O produtor poderá, a partir  disso, ter uma renda extra. É um dos programas mais

extraordinários  que  existem.  Outro  dia  eu,  como  delegado,  convoquei  a  primeira

reunião sobre esse assunto porque muitos Municípios, como disse V. Exa., alegam

não ter onde comprar e não ter condições de fazer com que esse programa se torne

realidade. Mas não é verdade. A agricultura familiar hoje está se organizando para
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isso.  O programa é muito claro:  em primeiro lugar,  comprar os produtos dos que

produzem no Município. Não sendo possível, dos que produzem na região, no Estado

ou  até  no  País.  Então,  cooperativas  de  agricultores  familiares  que  têm  caráter

municipal, regional, estadual ou mesmo nacional podem ofertar seu produto. Isso está

fazendo com que a organização seja maior.

Apresentei  um  requerimento,  e  gostaria  que  V.  Exa.  o  assinasse  comigo,  para

fazermos uma discussão aprofundando o debate e fazendo uma avaliação do PAA e

do Programa Nacional de Alimentação Escolar na Comissão de Política Agropecuária.

Os Municípios - aliás, isso é lei - precisam obrigatoriamente cumprir esse objetivo.

Parabenizo-a pelo assunto abordado nesta tarde.

A  Deputada  Liza  Prado*  -  Deputado  Rogério  Correia,  agradeço-lhe.  Como  o

requerimento já foi aprovado, tenho o maior prazer de fazermos essa discussão em

conjunto, até ampliando esse debate. Acho que ele é fundamental; as cooperativas

são  uma  saída.  Vejo  que  Uberlândia,  na  questão  municipal,  está  resolvendo  o

problema.  É preciso  que também o Estado  -  e  estou  tomando providências  para

ajudar - tenha uma política voltada para essa questão. Creio que poderemos trazer

propostas e fazer com que realmente as instituições se organizem e os produtores se

unam. Realmente, produziremos mais, com qualidade.

Concedo aparte à Deputada Luzia Ferreira, a quem cumprimento pela passagem do

seu aniversário no dia de ontem.

A Deputada  Luzia  Ferreira  (em  aparte)  -  Deputada  Liza  Prado,  agradeço-lhe  o

carinho e a presença na minha comemoração.

Esse tema é da mais alta relevância, até na área da saúde pública. Sabemos que

bons hábitos alimentares na infância trarão vida saudável na adolescência e na vida

adulta. Pesquisas recentes mostram que os adolescentes ingerem quantidade imensa

de calorias, gorduras e açúcares, por meio de refrigerantes e doces, mais até do que

outra  faixa  etária.  Então,  acho  que  isso  é  extremamente  relevante.  Temos  uma

legislação que até proíbe oferecer doces e refrigerantes nas cantinas escolares, o

que é uma grande conquista para hábitos saudáveis.

Essa  questão  da  agricultura  familiar  junto  com  a  merenda  é  extremamente

relevante. A obesidade hoje é mais grave do que a subnutrição no País. Acho que o
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Brasil venceu essa fase. Também a obesidade tem esse componente, há uma parcela

imensa da população com sobrepeso, até crianças e adolescentes, o que é muito

grave. Quero, então, parabenizá-la.

Nessa mesma linha de valorização da agricultura familiar, do pequeno produtor, até

para se o fixar no campo, quero citar - o Deputado Fabiano Tolentino falou aqui do

programa da Prefeitura de Divinópolis - outra boa iniciativa regional que serve para

qualquer região, que é a vinculação. Lá há uma grande rede supermercadista, o ABC,

que compra para a sua rede e tem parceria com os produtores rurais, do entorno e da

agricultura familiar. Ele não apenas compra, mas também incentiva, dá apoio, ajuda

para que a produção venha para a sua rede e a população seja beneficiada. Deixo

essa sugestão para que na sua região V.  Exa. una a rede de comércio local  aos

agricultores da agricultura familiar.

A Deputada Liza Prado* -  Deputada Luzia Ferreira,  agradeço-lhe.  Realmente,  a

questão da alimentação é como a Deputada disse. Temos um problema gravíssimo:

40%  da  população  está  com  sobrepeso,  e,  o  que  é  grave  também,  não  só  as

crianças, Deputado Elismar Prado, mas toda a população tem um alimento pobre em

nutrientes - não é isso, Deputado Doutor Wilson Batista?

Deveríamos ter uma alimentação saudável, e não pobre. No entanto, essa situação

poderá ser modificada por meio de uma educação ambiental que invista na mudança

de valores.  Nesta Casa,  há  um projeto  de  minha autoria  que já  foi  aprovado  na

Comissão  de  Saúde  e  que  trata  da  publicidade  de  produtos,  principalmente  de

alimentos para  crianças.  Creio  que,  em Brasília,  a  indústria  alimentícia conseguiu

impedi-lo,  já  que a  Anvisa  havia  feito  uma resolução.  Minas  Gerais  pode ser  um

exemplo para o Brasil, pode sair na frente com um projeto como esse meu que está

na pauta. Ele visa trazer melhorias à alimentação, discutindo e dando publicidade a

questões como o excesso de sódio e gordura nos alimentos infantis.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, Deputada Liza Prado. Quero

apenas parabenizá-la e testemunhar também o seu trabalho e a sua atuação nesse

setor,  ajudando  na  organização  e  dando  apoio  e  suporte  às  associações  de

pescadores do Triângulo mineiro, que trabalham na área de aquicultura e pesca. A

Deputada  Liza  Prado  está  com  uma  grande  articulação  no  Ministério  da  Pesca,
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objetivando  auxiliar  os  pequenos  produtores,  especialmente  as  associações  dos

pescadores. Realmente, esse tema é muito importante.

Em 2007, tive a felicidade de, como Deputado Federal, apresentar um projeto de lei

que posteriormente deu origem à nova lei da merenda escolar, que incluiu todos os

alunos  do  ensino  médio,  cerca  de  9  milhões,  que  antes  não  tinham  acesso  à

merenda. A partir do ano letivo de 2009, eles passaram a ter esse direito. Antes do

governo Lula, Deputada Liza Prado, eram destinados apenas R$900.000.000,00 para

todo  o  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar,  e  hoje  são  mais  de

R$3.000.000.000,00. Os investimentos triplicaram. Além disso, incluímos na lei um

item que prevê a destinação de 30% dos recursos do orçamento da merenda escolar

para  a  compra  de  alimentos  diretamente  dos  pequenos  produtores  inscritos  no

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  - Pronaf.  Então 30%

desses  recursos  são  para  essa  compra  direta,  e  isso  ajuda  esses  pequenos

produtores, gerando emprego e renda no campo. Ao mesmo tempo, isso garante uma

alimentação mais saudável para as nossas crianças.

Gostaria  de  parabenizar  V.  Exa.  e  dizer-lhe  que  seu  trabalho  nesse  setor  é

fundamental, sobretudo por contribuir com os pequenos produtores. Já recebi boas

notícias das associações dos pescadores, que trabalham com a pesca. Introduzir o

peixe na merenda escolar seria muito importante. Assim, gostaria de ressaltar esse

fato e de parabenizar V. Exa. pela sua atuação. Obrigado.

A Deputada Liza Prado* - Deputado Elismar Prado, eu é que me sinto honrada de

ser aparteada por V. Exa., pois conheço a sua luta. Quando Deputado Federal,  V.

Exa.  conseguiu  viabilizar  essa  lei  para  todo  o  País.  Fico  orgulhosa  por  poder

compartilhar  este  Plenário  com  um  Deputado  tão  experiente  como  V.  Exa.,  que

contribuiu  com  a  nossa  juventude,  possibilitando  a  ela  o  acesso  também  à

alimentação.

Deputado João Leite, o Deputado Elismar mencionou a questão dos produtores da

agricultura  familiar  que trabalham  com  peixe.  Acho  isso  importante,  pois  foi  uma

vitória  recente,  conquistada com os  produtores  de  Iraí  de  Minas,  onde há várias

associações de produtores.  Com o apoio do  Conselho  de Desenvolvimento  Rural

Sustentável  de  Iraí,  da  Prefeitura  e  de  várias  associações  de  produtores,
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conseguimos, junto ao governo federal, fazer a inclusão do lago de Nova Ponte como

potencial aquífero. Isso contribuiu para que a Fapemig, juntamente com outros órgãos

do governo estadual, fizesse um levantamento na região, para que o Estado pudesse

contribuir  com a  organização dos  produtores de  peixes.  Portanto,  Deputado João

Leite, penso que foi um grande avanço.

Gostaria  de  dizer  que isso  poderia acontecer  também em Contagem. Deputado

João Leite,  a representação que fiz  no  Ministério  Público,  exigindo que 30% dos

recursos  sejam  destinados  à  compra  de  produtos  para  a  merenda  escolar,  com

certeza trará melhorias, já que haverá a aquisição de peixes e de outros produtos dos

agricultores familiares. Também poderemos mostrar à administração que é possível

administrar sem entregar tudo que é do Município, como a Prefeita Marília fez em

Contagem, passando uma concessão da Copasa para 100 anos, numa atitude de

entreguismo total. Se não houver Deputados e Deputadas preocupados em ajudar os

Municípios, atrocidades como essas ocorrerão, pois não há como fiscalizá-las.

Cem anos é quase uma doação, Deputado. Não há lógica. Em vez de um contrato

por meio do qual haja possibilidade de discutir a qualidade de vida não só relativa à

alimentação escolar, mas também às fossas sépticas lá existentes, pois não há rede

de esgoto, faz-se um contrato por 100 anos, o que é um horror para a administração

pública. O Ministério Público deveria investigar esse contrato de 100 anos. Como isso

é possível? Será que é verdade? Não estou acreditando em 100 anos...

É importante utilizarmos esta tribuna a fim de contribuirmos para que os Municípios

se organizem. Nós, com o apoio de todos os Deputados desta Casa, debateremos as

dificuldades das escolas estaduais quanto à compra da merenda escolar, até porque

precisa haver uma cooperativa. Discutiremos também a situação das crianças que

ficam com os pés no chão e das redes de esgoto de Contagem. Além de oferecer

uma alimentação deficitária,  esse Município  não cumpre  a  exigência dos 30% de

produtos  “in  natura”.  Ademais,  há  o  empreguismo,  problema grave para  a  saúde

pública, e um contrato com a Copasa de 100 anos, sem que se tenha discutido uma

rede de esgoto com qualidade. Ainda por cima, fecharam as Funecs, o que também

prejudica a educação e a qualidade de ensino profissionalizante dos nossos jovens

adolescentes.
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Para  encerrar,  quero  dizer  que  é  importante  ficarmos  atentos  para  podermos

organizar e ajudar. Muito mais que palavras, precisamos de atitudes. O que tenho

procurado fazer nesta Casa é tomar atitudes de forma a colaborar com os Municípios,

independentemente de bandeira partidária. Tentamos encontrar uma saída para o que

está  errado,  buscando  o  caminho  correto.  Não  podemos  ter  medo,

independentemente de quem for o responsável, de falar do que for ruim ou errado. É

preciso defender o que é correto, elogiar o que deve ser elogiado. Contagem tem feito

excelente  administração,  com  exceção  do  fechamento  das  Funecs  de  ensino

profissionalizante, do não cumprimento dos 30% já citados, da realização de contrato

de 100 anos com a Copasa, sem se preocupar com o saneamento básico e com a

saúde  pública.  É  preciso  fazer  defesa  quando  isso  se  fizer  necessário  e  falar  a

verdade, doa a quem doer.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado  João Leite  -  Pela  ordem,  Sr.  Presidente.  Não temos  quórum  para

continuarmos os trabalhos. Peço o encerramento, de plano, da reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na pauta, a

Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a

recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hélio Gomes) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  12  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a seguinte ordem do

dia:  (-  A ordem do dia  anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a

reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

5/7/2011
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Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Adelmo Carneiro Leão e Fabiano Tolentino, membros da supracitada Comissão. Está

presente,  também,  o  Deputado  Carlin  Moura.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Marques  Abreu  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Eder Sá Alves

Campos,  Gerente  Adjunto  do  projeto  estruturador  Copa  2014,  convidando  a

Comissão para participar da Praça Ativa - Edição Especial da Copa América 2011. O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.521/2011, em

turno único (Deputado Fabiano Tolentino);  1.541/2011, em turno único (  Deputado

Tadeu Martins Leite); 1.707/2011, em tuno único ( Deputado Adelmo Carneiro Leão).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é rejeitado requerimento

dos  Deputados  Rogério  Correia  e  Antônio  Júlio  em  que  solicitam  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  execução  das  obras  do  Mineirão-

Mineirinho para a Copa de 2014,  com declaração de voto contrário  do Deputado

Adelmo Carneiro Leão. Registra-se a presença dos Deputados Tadeu Martins Leite,

Gustavo Perrella e Carlin Moura. A Presidência recebe, para posterior  apreciação,

requerimento do Deputado Carlin Moura em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater a campanha "Abre a Copa Mineirão". Submetidos a

votação, são aprovados relatórios de visitas realizadas por esta Comissão nos dias

20/5/2011  ao  Divinópolis  Tênis  Clube  e  Parque  da  Ilha;  14/6/2011  ao  Estádio

Raimundo  Sampaio;  21/6/2011  ao  Plug  Minas  –  Centro  de  Formação  e

Experimentação Digital. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Marques Abreu, Presidente – Tadeu Martins Leite – Fabiano Tolentino – Adelmo
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Carneiro Leão.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Local visitado: Estádio Raimundo Sampaio

Apresentação

A requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude visitou, no dia 14/6/2011, o Estádio Raimundo Sampaio – Independência

–, com o objetivo de conhecer as obras de modernização do estádio.

Participaram  da  visita  os  Deputados  Marques  Abreu,  Presidente  da  Comissão,

Adelmo Carneiro  Leão e  Fabiano Tolentino.  A visita  foi  acompanhada por  Sérgio

Barroso, Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo; Carlos do Carmo

Andrade Melles, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; e Eder Sá

Alves Campos, Gestor Adjunto do programa estruturador Copa 2014.

Relato

A reforma do Estádio do Independência prevê a ampliação de sua capacidade para

25.000 lugares, estacionamento com 422 vagas, instalação de novos sistemas de

drenagem e de iluminação,  reconstrução dos vestiários  e das áreas destinadas à

administração  do  estádio,  instalação  de  camarotes.  Atualmente  290  funcionários

trabalham na obra.

A obra será executada em duas etapas. Na primeira, praticamente concluída, foram

gastos R$69 milhões. A segunda etapa, cujo atraso foi confirmado, só será iniciada

mediante autorização por parte do TCE, que suspendeu a licitação para análise dos

documentos e planilhas de custo.

O  projeto  de  reforma  do  estádio  foi  alterado  para  adequá-lo  às  exigências  da

Associação Internacional das Federações de Futebol – Fifa – para a Copa do Mundo

de  2014  e  credenciá-lo  como  campo  oficial  de  treinamento  para  o  mundial.  A

conclusão das obras está prevista para dezembro de 2011.

Acompanha  este  relatório  anexo  com  percentuais  indicativos  da  execução  das

obras previstas para a primeira etapa da reforma.

Conclusão

Os esclarecimentos prestados pelo Secretário de Estado de Transportes e Obras
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Públicas  e  pelo  Secretário  de  Estado  Extraordinário  da  Copa  do  Mundo  foram

considerados satisfatórios pelos parlamentares, que ressaltaram o papel do Poder

Legislativo na fiscalização dos recursos aplicados na obra e a necessidade de que as

melhorias  e  adequações  realizadas  no  estádio  revertam  em  benefícios  para  a

sociedade.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2011.

Marques Abreu, Presidente – Adelmo Carneiro Leão – Fabiano Tolentino.

ANEXO

Percentual de execução da primeira etapa das obras do Estádio do Independência

* - O quadro contendo o percentual de execução da primeira etapa das obras do

Estádio do Independência foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12.8.2011.

Próximas etapas:  instalação da cobertura,  vedação de revestimentos  internos e

externos, esquadrias e pisos, pinturas e impermeabilizações, acabamento, drenagem

e instalação do gramado.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Local visitado: Plug Minas – Centro de Formação e Experimentação Digital

Apresentação

A requerimento dos Deputados Marques Abreu, Adelmo Carneiro Leão e Fabiano

Tolentino, a Comissão de Esporte,  Lazer  e Juventude visitou,  no dia 21/6/2011,  o

projeto Plug Minas – Centro de Formação e Experimentação Digital –, com o objetivo

de  conhecer  as  ações  desenvolvidas  nesse  espaço  para  a  formação  e  o

aperfeiçoamento educacional e profissional do jovem.

Participaram da visita os Deputados Marques Abreu, Presidente da Comissão de

Esporte, Lazer e Juventude, Tadeu Martins Leite, Vice-Presidente, e Adelmo Carneiro

Leão. Acompanharam a visita a Sra. Adriana Barbosa, Gerente Executiva do projeto e

representante da Secretaria  de Estado de Cultura, a Sra.  Juliana Martins  Pereira,

Gerente  Adjunta,  a  Sra.  Hannah  Drumond,  Superintendente  do  projeto  e

representante  do  Instituto  Cultural  Sérgio  Magnani,  e  o  Sr.  Gabriel  Azevedo,

Subsecretário de Juventude da Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude.

Relato
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O Plug Minas – Centro de Formação e Experimentação Digital – consiste em um

espaço onde estudantes e egressos de escolas públicas, de 14 a 24 anos, têm a

oportunidade de desenvolver competências para lidar com os mais variados aspectos

da cultura digital e das artes.

Inaugurado  em  junho  de  2009,  o  Plug  Minas  está  instalado  num  terreno  de

70.000m² no Bairro Horto, em Belo Horizonte, onde até 2001 funcionava a antiga

Febem. O projeto foi concebido pela Secretaria de Estado de Cultura, em parceria

com  a  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude,  e  conta  com  gestão

executiva do Instituto Cultural Sérgio Magnani, por meio de um termo de parceria.

Atualmente,  no  espaço  do  Plug  Minas,  funcionam  seis  núcleos  onde  são

desenvolvidas atividades voltadas para a capacitação do jovem relativamente ao uso

de  tecnologias,  ao  empreendedorismo  e  à  arte.  Especificamente,  são  oferecidos

cursos de até um ano e meio de duração nas áreas de criação de jogos digitais, e-

commerce, fotografia, teatro, circo, etc. Cada um desses núcleos conta com parceiros

da iniciativa privada para sua manutenção e com instituições da sociedade civil para

sua execução.

Além  do  atendimento  educacional,  o  Plug  Minas  oferece,  ainda,  alimentação  e

transporte aos seus alunos e, em um de seus núcleos, atividades de formação para

professores.

A  Sra.  Hannah  Drumond,  Superintendente  do  projeto,  esclareceu  que,  para

ingressar no Plug Minas, os jovens participam de um processo seletivo. Segundo ela,

a procura é grande – em média oito candidatos para cada vaga –, e os jovens que

não são selecionados para os cursos de formação, muitas vezes, são chamados para

as oficinas, palestras e “workshops” que são oferecidos ao longo do ano.

De acordo com a Sra. Adriana Barbosa, Gerente Executiva do projeto, em dois anos

de existência,  o Plug  Minas já  atendeu mais  de 15 mil  jovens,  e cerca de 1.550

frequentam os cursos de formação este ano.

O  Sr.  Gabriel  Azevedo,  Subsecretário  da  Juventude,  discorreu  sobre  alguns

resultados obtidos. Segundo ele, há relatos de jovens que modificaram, para melhor,

suas relações com os pais e de outros que voltaram a estudar.

Conclusão
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Os Deputados constataram a eficácia do projeto e sugeriram sua expansão para

todo o Estado e a instalação de outros núcleos no local visitado, para possibilitar a

participação de um maior número de jovens. A esse respeito, a Gerente Executiva

informou as dificuldades técnicas existentes para reproduzir o modelo atual do projeto

em outras localidades e afirmou que uma medida alternativa para a expansão do Plug

Minas seria a oferta de cursos a distância.

Segundo  o  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  o  Executivo  deveria  realizar  um

controle  sistemático  dos  resultados  obtidos  pelo  Plug  Minas.  Para  ele,  o

acompanhamento dos jovens após a formatura é fundamental para a divulgação do

projeto,  que incentivaria  prefeituras e empresas a repetir  a experiência em outros

locais.

Adriana  Barbosa  explicou  que  a  realização  desse  acompanhamento  de  forma

sistemática já está em estudo.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Marques Abreu, Presidente – Fabiano Tolentino – Adelmo Carneiro Leão – Gustavo

Perrella.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Locais visitados: Divinópolis Tênis Clube e Parque da Ilha

Apresentação

A requerimento do Deputado Fabiano Tolentino, a Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude visitou, no dia 20/5/2011, o Divinópolis Tênis Clube e o Parque Ecológico

Dr.  Sebastião  Gomes  Guimarães,  conhecido  como  “Parque  da  Ilha”,  ambos

localizados no Município de Divinópolis,  com a finalidade de verificar o estado de

conservação e  as  ações  necessárias  para  o uso adequado desses espaços  pela

população. A visita ocorreu após audiência pública realizada na Câmara Municipal

para tratar dos principais desafios relacionados à infraestrutura de esporte e lazer do

Município de Divinópolis e na região Centro-Oeste do Estado.

Participaram da visita os Deputados Marques Abreu, Presidente da Comissão, e

Fabiano  Tolentino.  A visita  foi  acompanhada  por  representantes  da  Prefeitura  de

Divinópolis.
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Na audiência pública que antecedeu a visita estiveram presentes a Deputada Luzia

Ferreira; o Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis,  Pastor Paulo César;  o

Secretário  Municipal  do  Governo  de  Divinópolis,  Antônio  Arquette  Faraco  Júnior,

representando  o  Prefeito  Vladimir  de  Faria  Azevedo;  a  Secretária  Municipal  de

Esporte e Lazer do Município de Cláudio, Eila Rosana Rodrigues, representando o

Prefeito de Cláudio e Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do

Vale  do  Itapecerica,  Adalberto  Rodrigues  da  Fonseca;  o  Secretário  Municipal  de

Esporte do Município de São Gonçalo do Pará, Geraldo Roncalli,  representando o

Prefeito e Presidente da Associação Mineira dos Municípios, Ângelo José Roncalli; e

a Vice-Presidente da Fundação Educacional de Divinópolis – Funedi-Uemg –, Míriam

Fonseca. Compareceram, ainda, diversas autoridades dos Municípios de Divinópolis

e região, bem como representantes da sociedade civil  organizada relacionados às

áreas de esporte e lazer e lideranças comunitárias.

Relato

Os  dois  equipamentos  esportivos  visitados  estão  entre  os  170  constantes  do

“Diagnóstico da área de Esporte e Lazer de Divinópolis”, elaborado por alunos do

curso de licenciatura em Educação Física da Fundação Educacional de Divinópolis –

Funedi-Uemg  –,  por  solicitação  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  estudo  que  foi

concluído em maio de  2011 e cujo relatório  foi  entregue à Comissão de Esporte,

Lazer e Juventude durante a audiência pública que antecedeu a visita.

O Divinópolis Tênis Clube – DTC – existe desde 1945 e foi o primeiro clube da

cidade. Ocupa uma área de 7.500m² na região central da cidade, com duas piscinas

semiolímpicas, quadras cobertas e descobertas e áreas de apoio e recreação. Como

o imóvel e suas instalações são de propriedade do Estado, o Secretário Municipal de

Esporte  anunciou  que  há,  em  curso,  estudo  sobre  a  viabilidade  de  o  Município

assumir a gestão do DTC, para que investimentos municipais possam ser feitos na

recuperação da infraestrutura do clube. O estádio poliesportivo adjacente ao clube já

foi objeto de cessão ao Município por 15 anos, o que viabilizou a reforma que será

iniciada ainda no primeiro semestre de 2011.

O Parque Ecológico  Dr.  Sebastião  Gomes  Guimarães,  ou  Parque  da  Ilha,  está

localizado também na região central de Divinópolis,  próximo ao Bairro Niterói.  De
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acordo com relatos dos presentes, outrora o parque vicejava, repleto de esportistas e

pessoas em busca de lazer e forma física. Após enchente ocorrida no final de 2008,

as  instalações  do  parque  ficaram  deterioradas  e  o  público  escasseou,  gerando

insegurança  e  usos  inapropriados.  No  momento  da  visita,  algumas  pessoas

praticavam caminhada – há no parque uma pista com cerca de mil  e  quinhentos

metros de extensão – e vários adolescentes praticavam manobras com seus “skates”

na pista lá existente. No que se refere à infraestrutura de esporte e lazer, o parque

conta, ainda, com campo de futebol e cinco quadras descobertas.

Conclusão

Os Deputados presentes puderam constatar que os dois equipamentos esportivos e

de lazer visitados carecem de investimentos do poder público e refletem as principais

dificuldades de estruturação das políticas  públicas da  área de esporte – recursos

escassos e descontinuidade administrativa.

Por outro lado, a elaboração de relatórios diagnósticos, como o que foi entregue à

Comissão de Esporte,  Lazer  e Juventude,  pode ser  uma importante ferramenta a

orientar a aplicação de recursos e propiciar o uso adequado desses espaços pela

população.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Marques Abreu, Presidente – Adelmo Carneiro Leão – Fabiano Tolentino.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 6/7/2011

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Carlin  Moura e Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental,  o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Carlin  Moura,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e suspende os trabalhos. Às 10h26min, são reabertos os trabalhos com a

presença dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Carlin Moura e Paulo Lamac. Nesse
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momento,  retira-se  da  reunião  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que  passa  a

Presidência ao Deputado Carlin Moura, e se registra a presença do Deputado Rômulo

Viegas (substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da Liderança do

BTR). A Presidência comunica o recebimento de comunicação do Deputado Neilando

Pimenta  em  que  justifica  sua  ausência  a  esta  reunião.  O  Presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir:  Projetos de Lei  nºs 302/2011,  no 1º  turno (Deputado

Bosco); 844/2011, em turno único (Deputado Neilando Pimenta); 1.227/2011, no 1º

turno, e 1.668/2011, em turno único (Deputado Carlin Moura); e 1.803/2011, em turno

único (Deputado Paulo Lamac). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez,  no  1º  turno,  o  parecer  pela  aprovação,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.220/2011 (relator: Deputado Paulo Lamac); e o parecer pela rejeição do Projeto de

Lei  nº  1.013/2011 (relator:  Deputado Paulo  Lamac,  em virtude de redistrubuição).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.086, 1.087,

1.126 e  1.130/2011.  Submetido  a discussão e votação,  é aprovado o  Parecer  de

Redação Final do Projeto de Lei nº 971/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados  Bosco,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Carlin  Moura,  Neilando  Pimenta  e  Paulo

Lamac em que solicitam a implantação da agenda de atividades desta Comissão, de

modo a dar prosseguimento às sugestões colhidas durante a realização do Fórum

Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  e  com  vistas  ao

aperfeiçoamento das políticas públicas de educação, ciência e tecnologia do Estado;

Ulysses  Gomes  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação pedido de providências para a disponibilização pela internet de informação

sobre  as  designações  do  quadro  de  magistério  em  todas  as  superintendências
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regionais de ensino durante todo o ano letivo; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Sra. Ana Maria Belo de Abreu por sua

eleição como Presidente da Associação dos Diretores das Escolas Oficiais de Minas

Gerais - Adeomg -; Fred Costa em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para

debater a situação do curso técnico de Estética e do curso tecnólogo de Estética no

Estado  e  da  respectiva  profissionalização;  Carlin  Moura  (2)  em  que  solicita  seja

formulado  voto  de  congratulações  com  a  nova  direção  da  União  Estadual  dos

Estudantes – UEE-MG – na pessoa do Presidente eleito, Sr. Rafael Leal Pegado; em

que seja encaminhada manifestação de aplauso à nova direção da Associação dos

Diretores das Escolas Oficiais de Minas Gerais - Adeomg - na pessoa da Presidente

eleita, Sra. Ana Maria Belo de Abreu, e do Vice-Presidente eleito, Sr. Rafael Maria de

Oliveira. Adiada a votação do requerimento do Deputado Fred Costa em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater  a situação da educação

infantil nos Municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Ribeirão das Neves, a

requerimento  do  Deputado Paulo  Lamac,  aprovado por  esta  Comissão.  Recebido

pela Presidência o requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas para debater a precariedade do sistema de transporte

escolar  no  Estado.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura - Neilando Pimenta.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/7/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Tadeu Martins Leite e Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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Tadeu Martins Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  debater,  em  comemoração  do  Dia  do  Operador  de

Telemarketing, as condições de trabalho da categoria, a apreciar a matéria constante

na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 736/2011, no 1º turno, e 1.894/2011,

em turno único (Tadeu Martins Leite); 1.687/2011, no 1º turno, e 1.853/2011, em turno

único (Pompílio  Canavez);  1.364/2011,  no 1º  turno,  1.890 e 1.842/2011,  em turno

único (Juninho Araújo); 630, 972, 1.827 e 1.884/2011, em turno único (Luiz Carlos

Miranda); e 682/2011, no 1º turno (Rosângela Reis). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 708, 1.518, 1.579, 1.611,

1.628, 1.683, 1.738, 1.798, 1.806/2011 (Luiz Carlos Miranda);  1.447, 1.507, 1.525,

1.564, 1.567, 1.614/2011, este com a Emenda nº 1 (Pompílio Canavez); 1.508 com a

Emenda nº 1, 1.531, 1.580, 1.622, 1.627, 1.706, 1.748 na forma do Substitutivo nº 1,

1.878/2011 (Rosângela Reis);  1.510, 1.517,  1.722/2011 (Tadeu Martins Leite),  que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 1.179 e 1.184/2011. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 301, 983, 1.446, 1.466, 1.479 e 1.496/2011. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Celinho do Sinttrocel (2) em que solicita seja realizado

debate público, em conjunto com as Comissões de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas  e  de  Direitos  Humanos,  para  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº  271/2008,  do

Senado Federal,  que institui  o Estatuto dos Motoristas, e a situação do transporte

terrestre  em  âmbito  federal  e  no  Estado;  seja  encaminhado  ao  INSS  pedido  de

informações sobre o número de trabalhadores de empresas de teleatendimento e de

telemarketing  e  de  telefonistas  afastados  por  doença,  com  especificação  dessas
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doenças por CID, no período compreendido entre junho de 2009 e junho de 2011; e

Luiz Carlos  Miranda em que solicita  seja realizado debate público  para discutir  o

Movimento Pró-Estatuto do Motorista. Em seguida, a Deputada Rosângela Reis faz a

leitura do relatório das atividades da Comissão realizadas no primeiro semestre. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Arlélio de

Carvalho  Lage,  Procurador-Chefe  da  Procuradoria  Regional  do  Trabalho  da  3ª

Região;  Francisco  Reis,  Auditor  Fiscal  e  Coordenador  de  Projetos,  representando

Ricardo  Ferreira  Deusdará,  Chefe  da  Seção  de  Segurança  e  Saúde  da

Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego;  Fernando  Ferreira  Duarte,

Técnico do Dieese, representando a Sra. Maria de Fátima Laje Guerra, Supervisora

Técnica do Dieese; Tiago Santana Cassiano, Diretor da Secretaria-Geral do Sindicato

dos Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais – Sinttel-MG; Fernando

Antônio  Pereira  Cançado,  Diretor  de  Coordenação-Geral  do  Sinttel-MG,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Celinho do Sinttrocel, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Juninho Araújo - Pompílio Canavez.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

14/7/2011

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Gustavo  Corrêa,  Délio  Malheiros,  Neider  Moreira,  Rogério  Correia  e

Dalmo Ribeiro Silva  (substituindo o Deputado Bonifácio Mourão,  por  indicação da

Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Luiz Henrique e Duarte Bechir.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião
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e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O

Presidente  acusa o  recebimento  da  seguinte  proposição,  para  a  qual  designou  o

relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 717/2011, no 2º turno (Deputado Gustavo

Corrêa).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O Projeto de Lei nº 5.092/2010, no 2º turno, é retirado de pauta, atendendo

a determinação do Presidente, por falta de pressupostos regimentais. Após discussão

e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

717/2011,  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  (relator:  Deputado  Gustavo  Corrêa).

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Ivair Nogueira - Neider Moreira - Rogério Correia.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/8/2011

Às 10h07min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,  membros  da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da

Deputada Liza Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  matéria  constante  na  pauta  e  comunica  o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, do dia

30/7/11: ofício do Sr. Roberto Pinto Martins, Superintendente de Serviços Públicos; e

do Sr. Djalma Bastos de Morais,  Presidente da Cemig. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
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proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, do

Projeto  de  Lei  nº1.469/2011(relator:  Deputado  Carlos  Henrique)  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº1; e pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.349/2011(relator: Deputado Duilio de

Castro) na forma do Substitutivo nº 1. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Duilio de Castro em que

solicita  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à  BHTRANS  para  obter  maiores

informações sobre o funcionamento dos detectores de avanço de sinal  e sobre a

localização  desses  equipamentos  em  Belo  Horizonte.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Duilio de Castro - Liza Prado.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/8/2011

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Anselmo José Domingos e Cássio Soares (substituindo o Deputado Gustavo

Valadares, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Registra-se a presença dos Deputados Délio  Malheiros  e Duarte Bechir.  Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adalclever  Lopes,  declara  aberta  a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Anselmo José

Domingos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  da  pauta  e  a  deliberar  sobre

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofícios dos Srs. José

Élcio dos Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, e Sebastião Abreu Ferreira,

Superintendente Regional do DNIT (substituto), publicados no “Diário do Legislativo”
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em 14/7/2011. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

1.194 e 1.245/2011 e  1.199/2011 com a  Emenda nº 1.  Submetido  a discussão e

votação,  é aprovado o Parecer  de Redação Final  do Projeto de Lei  nº  914/2011.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados  João  Leite,  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  desta  Comissão  para  debater  a  possibilidade  de  ampliação  de

horários de funcionamento do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória Minas;

Délio Malheiros, em que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a

finalidade de discutir eventuais atrasos das obras que seriam executadas em Minas

Gerais pelo DNIT; Adalclever Lopes, Anselmo José Domingos, Cássio Soares e Délio

Malheiros, em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta com

a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para debater as dificuldades

de  comunicação  por  telefone  celular,  em  vários  distritos  e  localidades  de  Minas

Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente – Bruno Siqueira – Doutor Viana.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/8/2011

Às 10h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Marques Abreu,  Bosco (substituindo a Deputada Ana Maria Resende,  por

indicação da Liderança do BTR) e Carlin Moura (substituindo o Deputado Elismar

Prado,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  Sem  Censura),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor

Wilson Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
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dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão e  comunica  o  recebimento  de  correspondência  publicada no “Diário  do

Legislativo”,  em  14/7/2011:  do  Sr.  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Diretor-

Presidente da Copasa. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.908/2011

(Deputado Marques Abreu) em turno único; 583/2011 (Deputada Ana Maria Resende)

e  936/2011  (Deputado  Doutor  Wilson  Batista)  no  2º  turno;  886  e  1.124/2011

(Deputado Elismar Prado) no 1º turno. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetido a votação, é aprovado o requerimento do Deputado Doutor Wilson Batista

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a

possibilidade  de  criação  do  Fórum  Metropolitano  de  Acessibilidade.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu - Carlos Mosconi.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/8/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo Viegas e Vanderlei Miranda, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Paulo  Guedes.  Havendo  número

regimental,  o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater os procedimentos de fiscalização e autorização do transporte de passageiros

e do transporte fretado contínuo, dos contratos de locação de vans realizados por

cooperativas, pelo DER-MG e pelas empresas locadoras de veículos, bem como do
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fretado  de  passageiros  no  Aeroporto  Tancredo  Neves,  e  a  aplicabilidade  da  Lei

Estadual nº 19.445/2011, e comunica o recebimento de ofício do Sr. Ewerton Laranjo

Mendonça,  Coordenador  de  Administração  e  Finanças  da  Agência  Nacional  de

Transportes Terrestres, em que justifica sua ausência nesta reunião. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. João Afonso Baeta

Costa Machado, Diretor de Fiscalização do Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, representando o Sr.  José Elcio Santos

Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG;  Renato  Augusto  Soares,  Presidente  da

Federação  das  Cooperativas  de  Transporte  de  Passageiros  do  Estado  de  Minas

Gerais  –  Fecominas  –;  Nivaldo  José Soares  Júnior,  Presidente  do  Sindicato  das

Empresas de Transporte Turístico e deFretamento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte; Maria do Carmo Silva Vargas, Presidente da Cooperativa dos Motoristas

de Transporte Alternativo e Escolar de Muriaé – Cooptae –; Lindberg Ribeiro Garcia,

Assessor  Técnico  da  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  –  Setop  –;  e

Fernando Antônio Silveira Rodrigues, Assessor Técnico da Diretoria de Fiscalização

do DER-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento que deu origem ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Tenente

Lúcio, Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo Viegas, Vanderlei Miranda e Paulo Guedes em

que solicitam seja constituído grupo de trabalho que inclua membros desta Comissão

e da Comissão de Transportes,  Comunicações  e  Obras Públicas  desta  Casa,  da

Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, do Departamento de Estradas

de Rodagem e de representantes dos empresários, cooperados e trabalhadores do

ramo do transporte fretado para discutir e aperfeiçoar a legislação pertinente àquele

setor,  em especial  o  Decreto 44.035,  de 2005 e a Lei  19.445,  de 2011;  e Dalmo

Ribeiro Silva, Rômulo Viegas, Vanderlei Miranda e Paulo Guedes em que solicitam



661
____________________________________________________________________________

seja realizada visita ao Governador do Estado para discutir  o aperfeiçoamento da

legislação referente  ao  transporte  fretado,  em  especial  o  Decreto  44.035  e  a  Lei

19.445. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Tenente  Lúcio,  Presidente  –  Dalmo  Ribeiro  Silva  –  Ulysses  Gomes  –  Rômulo

Viegas.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/8/2011

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Sebastião Costa, Bruno Siqueira e João Leite (substituindo o Deputado

Cássio  Soares,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Sebastião  Costa,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Bruno Siqueira,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

1.993/2011, para o qual designou relator o Deputado Cássio Soares. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os pareceres sobre o

Projeto de Lei Complementar nº 4/2011 e os Projetos de Lei nºs 751 e 848/2011, no

1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação do prazo

regimental pelos respectivos relatores, os dois primeiros, Deputado Sebastião Costa,

e o último, Deputado Bruno Siqueira. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 9, 97,

868 e 189/2011, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de

prazo regimental pelos respectivos relatores, o primeiro, Deputado Sebastião Costa, o

segundo e o terceiro, Deputado João Leite,  e o quarto, Deputado Bruno Siqueira,

todos em virtude de redistribuição. Após discussão e votação, são aprovados, cada
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um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  184,  687,  721/2011,  este  com a

Emenda nº 1, 843 e 621/2011, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

Bruno  Siqueira,  o  último  em  virtude  de  redistribuição);  254/2011  na  forma  do

Substitutivo  nº  1  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis);  e  464/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa). Após discussão e votação, é

aprovado  o  parecer  concluindo  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  385/2011 (relator:  Deputado  Bruno

Siqueira).  O  Projeto  de  Lei  nº  596/2011  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a

requerimento do Deputado Bruno Siqueira, aprovado pela Comissão. Registra-se a

presença do Deputado Rômulo Viegas. Retira-se da reunião o Deputado João Leite.

Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres

concluindo  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  dos

Projetos de Lei  nºs 991, 1.327,  1.106/2011, os três na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Bruno Siqueira, o último em virtude de redistribuição); 1.063/2011,

parecer lido pelo Deputado Rômulo Viegas (relator: Deputado Delvito Alves); 1.120,

1.178/2011, este na forma do Substitutivo nº 1, e 1.891/2011, este com a Emenda nº 1

(relatora: Deputada Rosângela Reis, o primeiro em virtude de redistribuição). Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo

pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de

Lei  nºs  1.039,  1.860/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de

redistribuição); 1.186/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira); e 1.807/2011 (relatora:

Deputada Rosângela Reis). São convertidos em diligência ao Procon Estadual e ao

Procon  da  Assembleia  Legislativa  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.175  e  1.339/2011,  à

Vigilância Sanitária Estadual e à Secretaria de Estado do Trabalho e da Ação Social o

Projeto de Lei nº 1.187/2011, ao Corpo de Bombeiros Militar, ao Ministério Público e à

Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência o Projeto

de Lei nº 1.302/2011, requerimentos lidos pelo Deputado Sebastião Costa (relator:

Deputado Delvito Alves); à Secretaria de Estado da Saúde - SES - o Projeto de Lei nº

1.237/2011,  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  SEE  -  o  Projeto  de  Lei  nº

1.374/2011 (relator: Deputado Rômulo Viegas, em virtude de redistribuição); à SES o
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Projeto de Lei nº 1.258/2011, às Secretarias de Estado de Defesa Social - Seds - e de

Desenvolvimento Social - Sedese - o Projeto de Lei nº 1.530/2011 (relatora: Deputada

Rosângela Reis); à SEE o Projeto de Lei nº 1.635/2011, à SES o Projeto de Lei nº

1.638/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição);  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, ao Prefeito Municipal de

Conselheiro Lafaiete e ao autor os Projetos de Lei nºs 1.968, 1.969 e 1.970/2011

(relator: Deputado Bruno Siqueira, o primeiro em virtude de redistribuição). O parecer

sobre o Projeto de Lei nº 1.434/2011, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude

de solicitação de prorrogação do prazo regimental pelo relator, Deputado Sebastião

Costa. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.435 e 1.595/2011, no 1º turno,

deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prazo  regimental  pelos

respectivos relatores, Deputados Bruno Siqueira e Sebastião Costa, em virtude de

redistribuição. O Projeto de Lei nº 1.601/2011 é retirado da pauta, atendendo-se a

requerimento do Deputado Bruno Siqueira, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 226, 1.550,

1.935, 1.945, 1.989, 1.990/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa, os cinco últimos

em virtude de redistribuição); 431, 1.333/2011, este com a Emenda nº 1, 1.727, 1.922,

1.925,  1.933,  1.939,  1.947,  1.963,  1984,  1.987,  1.150,  1.678,  1.909,  1.932,

1.934/2011, este com a Emenda nº 1, 1.980, 1.988, 1.999/2011 (relator: Deputado

Bruno Siqueira, os onze primeiros em virtude de redistribuição); 584, 1.928, 1.948,

1.958, 1.960, 1.976/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis); 925, 1.689, 1.931 e

1.951/2011 (relator: Deputado Rômulo Viegas, em virtude de redistribuição). Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos em que se solicita sejam convertidos em diligência ao autor

os  Projetos  de  Lei  nºs  1.918,  1.926,  1.930,  1.952,  1.962  1.964,  1.978,  1.991  e

1.994/2011; à Secretária de Casa Civil e de Relações Institucionais os Projetos de Lei

nºs 1.956 e 1.975/2011; à Secretaria de Estado de Turismo e à Companhia Mineira de
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Promoções o Projeto de Lei nº 2.150/2011; e à Seplag o Projeto de Lei nº 2.151/2011.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves - Luiz Henrique - André Quintão - Bruno

Siqueira.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

8/8/2011

Às 10h10min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Sargento Rodrigues,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Rosângela

Reis e o Deputado Luiz Carlos Miranda. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de  requerimento  do  Deputado Luiz  Carlos  Miranda,  dispensa a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

segurança pública na Região Metropolitana do Vale do Aço. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Marli Maria Braga Andrade, Juíza

de Direito e Diretora do Foro de Ipatinga, e os Srs. José Geraldo Amigão, Vereador da

Câmara  Municipal  de  Ipatinga,  representando  o  Sr.  Nardyello  Rocha  de  Oliveira,

Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga; César Augusto dos Santos, Promotor da

Comarca de Ipatinga, representando o Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-

Geral de Justiça do Estado; Cel. PM Geraldo Henrique Guimarães, Comandante da

12ª Região da PM, representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-

Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Walter  do  Rosário  Souza  Felisberto,

Delegado-Geral e Chefe do Departamento de Polícia de Ipatinga, representando Jairo

Lellis  Filho, Chefe da Polícia Civil  do Estado; Altair  Pereira de Azevedo, Defensor

Público  da  Comarca  de  Ipatinga,  representando  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet,

Defensora-Pública Geral do Estado; e José Euler, Prefeito Municipal de Mesquita e

Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço, que são
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convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada

Rosângela  Reis,  autora  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

João Leite, Presidente – Sargento Rodrigues.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/8/2011

Às 14h15min,  comparecem na Sala das Comissões o Deputado Elismar Prado,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III

do  Regimento  Interno,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,

em audiência pública, a restrição a eventos culturais na Barragem Santa Lúcia, em

Belo  Horizonte.  A Presidência  interrompe os  trabalhos ordinários  da  reunião  para

ouvir  os Srs. Janaína Helena Cunha Melo, da Superintendência de Ação Cultural,

representando a Secretária de Estado de Cultura, Eliane Denise Parreiras Oliveira;

Major  PM Marco Antônio  Ferreira  Espósito,  representando o  Comandante  do  22º

Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, Ten. Cel. PM Ricardo Garcia Machado;

Maurílio Everton Pinheiro Lima, Diretor do Cria Cultura Produção e Desenvolvimento

Artístico Ltda; Cristiano da Silva, Diretor da Assessoria de Assuntos Sociais de Vilas e

Favelas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Servas  -,  e  Fabiano  Ricardo  da  Silva,

Presidente  do  Centro de Defesa Coletiva  da  Vila  Santa  Rita  de  Cássia,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate,  o  Presidente,  Deputado Elismar  Prado,  tece  as  considerações

iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das

notas  taquigráficas.  Registra-se  a  presença  da  Deputada  Luzia  Ferreira  e  do

Deputado Carlos Mosconi. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião,
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passa à 3ª  Fase da Ordem do Dia,  compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão  e  recebe  requerimento  de  sua  autoria,  para  posterior

apreciação, em que solicita sejam encaminhadas as notas taquigráficas da reunião do

dia 9/8/2011 ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte, na qual se debateu a restrição a

eventos culturais na Barragem Santa Lúcia, em Belo Horizonte. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e

dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 128/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em análise visa instituir o Selo

Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  190,  combinado  com  o  art.  102,  XIV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 128/2011 tem como objetivo instituir o Selo Empresa Amiga da

Terceira Idade, a ser concedido a pessoa jurídica que contribuir para a assistência,

inserção social e melhoria da qualidade de vida dos mineiros acima de 60 anos. A

distinção será concedida nas graduações prata, no caso de contribuição significativa

ou promoção de campanhas em benefício do idoso; e ouro, no caso de contribuição

ou  manutenção  de  instituições  que  atendam  a  esse  segmento  nas  áreas  de

assistência social ou de saúde.

A proposta apresentada fundamenta-se na importância de incentivar a atenção aos
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idosos e sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para que lhes ofereçam a

proteção e os cuidados de que são merecedores.

A  Constituição  da  República  foi  eloquente  ao  declarar  direitos  de  grupos

hipossuficientes e instrumentalizar sua materialização. Há um vasto painel em que se

incluem regras  de proteção e  inserção social  do  idoso,  que,  por  ser  considerado

vulnerável, merece tutela especial para que se cumpra a igualdade formal prevista

pela lei fundamental.

Também em nosso Estado, verificamos que a atenção dos constituintes se volta aos

idosos. No art. 225, a Constituição afirma que ao Estado cumpre assegurar o amparo

ao idoso e o respeito à sua dignidade e ao seu bem-estar.

A preocupação do constituinte e dos legisladores se manifesta não só em regras e

princípios abstratos, mas também em formulações que induzem à concretização da

norma constitucional na sociedade.

Muito  se  tem  feito  em  termos  de  legislação  com  o  objetivo  de  concretizar  a

afirmação de que “todos são iguais  perante  a lei”,  especialmente a discriminação

positiva, que pretende tratar de maneira desigual os desiguais, para que se efetive a

decantada e necessária igualdade e se assegure dignidade à população considerada

hipossuficiente.

Concluímos, pois, que o projeto se reveste de importância, uma vez que estimula as

pessoas jurídicas a contribuírem de forma efetiva para melhorar a vida dos idosos,

promovendo seu reconhecimento por parte do governo e da sociedade.

Tal  reconhecimento  se  dará  de  forma  palpável,  com  o  recebimento  do  Selo

Empresa Amiga da Terceira Idade, conferido pelo Governador às pessoas jurídicas

que demonstrem responsabilidade social e respeito ao idoso.

A Comissão de Constituição e  Justiça,  em análise  minuciosa,  deu ao projeto  a

importância devida, por seu inegável valor humanitário. Ao encontrar alguns vícios de

inconstitucionalidade  que  comprometeriam  seu  andamento  nesta  Casa,  promoveu

seu saneamento por meio do Substitutivo nº 1. Assim, a palavra “selo” foi substituída

pela palavra “medalha”, que especifica melhor o caráter da premiação pretendida, e

foram propostas outras alterações que visam adequar o projeto à técnica legislativa.

Conclusão



668
____________________________________________________________________________

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 128/2011, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez, relator - Rosângela Reis - Juninho Araújo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 634/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo dar denominação à rodovia que menciona.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  634/2011 tem como finalidade dar  a denominação de José

Marques de Moraes à rodovia que liga o Município de Juruaia à Rodovia MG-446,

entre os Municípios de Nova Resende e Muzambinho.

O homenageado é natural do Distrito de Juruaia, então Município de Muzambinho,

onde iniciou sua vida profissional como comerciante. Passou a ser conhecido como

Zé da Loja e, como tinha talento para o futebol, tornou-se o maior atacante do Sete

de Setembro Futebol Clube, antigo e famoso time do Município de Barra Mansa.

Em 1965, casou-se com Maria José de Castro, candidatou-se a vereador, sendo

eleito aos 23 anos. Começa então sua luta pela fundação de uma escola secundária

em Juruaia, com a finalidade de evitar que os jovens juruaienses deixassem a cidade

em busca de formação escolar. Conseguido seu intento, volta aos bancos escolares,

retomando com determinação os estudos, que culminam com o curso de Advocacia,

levado a cabo entre os anos de 1976 e 1979.

Em  1970,  foi  eleito  Prefeito  de  Juruaia.  Empenhou-se  em  modernizar  a

administração e, mesmo com parcos recursos, promoveu a duplicação e a melhora
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da malha de estradas do Município, facilitando com isso a mobilidade da população, e

começou  a  construção  do  ginásio,  que,  mesmo  com  todas  as  dificuldades  era

mantido pelo Município.

José  Marques  de  Moraes  sempre  participou  das  atividades  sociais  da  cidade.

Ocupou a presidência do Asilo de São Vicente de Paula e colaborou, paralelamente,

na edificação do prédio do hospital.

Reeleito Prefeito em 1977, teve nova oportunidade de trabalhar pelo bem de sua

comunidade, quando iniciou a luta em defesa do asfaltamento da ligação entre os

Municípios de Juruaia e Guaxupé.

Sua atuação foi  sempre marcada pela  sabedoria,  pela  defesa da democracia e

respeito aos adversários, o que o levou a ocupar lugar de destaque na memória dos

munícipes  de  Juruaia.  Diante  dessas  considerações,  perpetuar  o  nome  de  José

Marques  de Moraes por  meio  da denominação pretendida pelo projeto  de lei  em

análise configura-se medida meritória e oportuna.

Cabe  ressaltar  por  fim  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de identificar corretamente a rodovia a ser

denominada,  uma  vez  que  se  trata  da  Rodovia  900–AMG–1530,  que  liga  o

entroncamento da BR-491 ao Município de Juruaia.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 634/2011, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 677/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de Prefeito Aveny Ribeiro Rocha à rodovia que menciona.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,



670
____________________________________________________________________________

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 677/2011 tem como finalidade dar a denominação de Prefeito

Aveny Ribeiro  Rocha  à  Rodovia  AMG-900,  código  3215,  que liga  o  Município de

Serranópolis de Minas ao Município de Porteirinha.

O homenageado foi Vereador, representando o então Distrito de Serranópolis na

Câmara Municipal de Porteirinha. Após a emancipação do Município, da qual foi um

dos  principais  defensores,  Aveny Ribeiro  Rocha foi  eleito,  em 1996,  seu primeiro

Prefeito Municipal, falecendo durante o exercício do mandato. Durante sua gestão,

reformou totalmente a praça da cidade, doou loteamento para a construção de casas

destinadas a pessoas carentes e construiu escola na Comunidade do Touro, até hoje

um dos melhores estabelecimentos de ensino do Município.

Por tais razões, consideramos meritória e oportuna a pretensão de se perpetuar o

nome de Aveny Ribeiro Rocha por meio da denominação pretendida pelo projeto de

lei em análise.

Cabe  ressaltar,  por  fim,  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de identificar corretamente a rodovia a ser

denominada,  substituindo-se  a  expressão  “Rodovia  AMG-900,  código  3215”  por

“Rodovia 900-AMG-3215”.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 677/2011, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 678/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo dar denominação à rodovia que menciona.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 678/2011 tem como finalidade dar a denominação de Pedro

Dias do Nascimento  à Rodovia  LMG-610,  que liga o Município de Pedra Azul  ao

Município de Mata Verde.

Natural  do  Município  de  Encruzilhada,  Estado  da  Bahia,  o  homenageado  foi

condutor  de  boiada  da  região  dos  Municípios  de  Pedra  Azul  e  Montes  Claros,

fazendeiro e fabricante de cachaça.

Líder comunitário na comunidade de Córrego da Saudade, não media esforços para

resolver os diversos problemas de seus moradores, especialmente o conserto e a

abertura de vias de acesso na região. Por ter sido tropeiro, sabia da importância das

estradas  e,  por  meio  de  mutirão,  reabriu  a  estrada  da  Fazenda  Saudade  até  a

Fazenda Lua Nova, numa extensão de 10km. Foi o mentor do projeto de abertura da

estrada que liga o Povoado de Araçaji ao Povoado de Pombos, por onde atualmente

passa a LMG-610, rodovia que liga os Municípios de Pedra Azul e Mata Verde.

Pelos relevantes serviços que prestou à região, consideramos meritória e oportuna

a  intenção  de  perpetuar  o  nome  de  Pedro  Dias  do  Nascimento  por  meio  da

denominação pretendida pelo projeto de lei em análise.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 678/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.095/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  Projeto  de  Lei  nº  1.095/2011,  resultante  do  desarquivamento,  requerido  pelo
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Deputado Agostinho Patrus Filho, do Projeto de Lei nº 1.367/2007, tem por objetivo

instituir  o Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha e definir  requisitos para sua

concessão.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011, a proposição foi distribuida às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  o  exame  preliminar  dos  aspectos

relacionados com a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade, nos termos do

art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  1.095/2011  tem  por  finalidade  instituir  o  Prêmio  Destaque

Escolar Tristão da Cunha, destinado a reconhecer, valorizar e divulgar o desempenho

de  escolas  da  rede  pública  na  execução  de  projetos  relevantes  para  suas

comunidades.

As finalidades específicas da distinção proposta são destacar ações realizadas em

benefício  do  aprimoramento  escolar  e  da  comunidade;  estimular  a  celebração de

acordos, parcerias e convênios com órgãos públicos e entidades privadas, em apoio

aos objetivos da lei; promover o debate sobre a cultura, a educação e demais temas

de interesse escolar e da comunidade, buscando soluções para problemas inerentes

a ela e encaminhando sugestões às autoridades;  motivar as  iniciativas de alunos,

professores,  servidores  públicos,  pais  e  colaboradores  das  comunidades  a  que

pertencem as escolas, de modo a executar projetos culturais de interesse comunitário

ou, especificamente, escolar; divulgar amplamente a realização de projetos voltados

para  a  educação,  a  cultura  e  demais  temas  de  interesse  social  por  parte  da

comunidade escolar e das instituições que a apoiam.

Quanto  ao  exame  da  competência  legislativa,  o  art.  22  da  Constituição  da

República  enumera as  matérias  exclusivas  da  União,  e  o  art.  30  estabelece  que

compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a

legislação  federal  e  estadual.  Cabe  ao  Estado,  segundo  o  §  1º  do  art.  25,  as

competências  que  não  lhe  sejam  vedadas  pelo  Texto  Constitucional.  Como  a

instituição de prêmios não está relacionada nos citados dispositivos, compreende-se

que pode ser considerada como competência legislativa remanescente dos Estados
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federados.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo, o art. 66 da

Constituição  mineira  não  fixa  a  matéria  em  análise  como  reservada  à  Mesa  da

Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público

e do Tribunal de Contas. É, portanto, adequada a deflagração do processo legislativo

por membro desta Casa.

Cabe observar que o inciso XVII  do art. 90 da Constituição do Estado relaciona

como  competência  privativa  do  Governador  do  Estado  conferir  condecorações  e

distinções honoríficas. Em razão disso, é necessário prever  que o referido prêmio

será entregue pelo chefe do Poder Executivo.

Outro ponto que merece atenção é o art. 2º do projeto em análise, que prevê a

regulamentação  da  norma  pelo  Poder  Executivo.  Como  expedir  decretos  e

regulamentos para o cumprimento das leis é competência privativa do Governador,

prevista no inciso VII do art. 90 da Carta estadual, o dispositivo contendo tal comando

torna-se desnecessário.

Por fim, é importante lembrar que, após a publicação da lei, o Estado incluirá a

organização  da  premiação  proposta  em  suas  atividades,  planejando  as  ações  a

serem executadas, sendo que as despesas decorrentes dessas atividades correrão

por conta da dotação orçamentária do órgão que as realizar. Portanto, o comando

legal  previsto  no  art.  3º  da  proposição,  que  prevê  sobre  dotação  orçamentária,

também é desnecessário.

Assim  sendo,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o  Substitutivo  nº  1,  com a

finalidade de corrigir as imperfeições apontadas e promover a adequação do texto do

projeto de lei à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.095/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha, destinado a
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reconhecer,  valorizar  e  divulgar  o  desempenho  de  escolas  da  rede  pública  na

execução de projetos relevantes para suas comunidades.

Parágrafo único - O prêmio de que trata esta lei tem como objetivos específicos:

I  -  destacar  ações  realizadas  em  benefício  do  aprimoramento  escolar  e  da

comunidade;

II - estimular a celebração de acordos, parcerias e convênios com órgãos públicos e

entidades privadas, em apoio aos próprios objetivos da lei;

III - promover o debate sobre a cultura, a educação e demais temas de interesse

escolar e da comunidade, buscando eventuais soluções para problemas inerentes a

ela e encaminhando sugestões às autoridades;

IV  -  motivar  as  iniciativas  de  alunos,  professores,  servidores  públicos,  pais  e

colaboradores das comunidades a que pertencem as escolas, de modo a executar

projetos culturais de interesse comunitário ou, especificamente, escolar;

V -  divulgar  amplamente a  realização de projetos  voltados  para  a  educação,  a

cultura e demais temas de interesse social por parte da comunidade escolar e das

instituições que a apoiam.

Art. 2º - O Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha será entregue anualmente

pelo Governador do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Delvito

Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.141/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em estudo, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 424/2007, tem por objetivo instituir a Semana

da Cultura Negra.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.
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Vem, agora, a matéria a essa Comissão para ser apreciado quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 190, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.141/2011 tem por escopo instituir a Semana da Cultura Negra,

a ser comemorada, anualmente, no mês de novembro, data da morte de Zumbi dos

Palmares, que está sendo homenageado. A proposição estende a comemoração do

Dia Estadual da Consciência Negra, prevista na Lei nº 11.990, de 28/11/1995, que,

por isso, está sendo revogada.

Inicialmente, cumpre salientar que não existe um calendário oficial único do Estado.

Cada Secretaria  de  Estado estabelece as  datas  relacionadas com seu campo de

atuação e, se for o caso, com as atividades específicas que desenvolverá. A inclusão

de data comemorativa no calendário de determinado órgão estatal é realizada por

meio de ato administrativo, pois constitui mera implementação de comando expresso

na lei que a institui. Para sanar a impropriedade contida no art. 2º do projeto, que

determinava a inclusão da semana no calendário oficial do Estado, a Comissão de

Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1 à proposição em comento.

A referida Comissão estabeleceu ainda no Substitutivo n° 1 que a comemoração se

dará na semana em estiver compreendido o dia 20 de novembro. Essa data é o dia

de morte do líder negro Zumbi, herói da resistência antiescravagista no século XVII.

A Semana da Cultura Negra constitui  uma iniciativa de relevância, uma vez que

conscientiza a sociedade sobre a contribuição da herança cultural dos descendentes

de  africanos  à  nossa cultura,  presente  em  vários  aspectos  do  cotidiano  do  povo

brasileiro,  em  especial  nas  manifestações  artísticas,  na  língua,  na  culinária,  no

folclore, na religião e nos costumes.

Portanto,  nada  mais  coerente  do  que  nos  posicionarmos  favoravelmente  à

aprovação do projeto de lei em análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.141/2011, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.
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Elismar Prado, Presidente e relator – Luzia Ferreira – Rômulo Veneroso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.185/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de Paulo Alves do Carmo à Rodovia LMG-825, entre o

Município de Moeda e a BR-040.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.185/2011 tem como finalidade dar a denominação de Paulo

Alves do Carmo à Rodovia LMG-825, entre o Município de Moeda e a BR-040.

Inicialmente, cabe salientar que a Emenda nº 1,  apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de identificar corretamente a rodovia a ser

identificada,  explicitando  que  o  entroncamento  da  BR-040  está  localizado  no

Município de Itabirito.

Com  relação  ao  mérito  da  matéria,  é  importante  destacar  que  Paulo  Alves  do

Carmo lutou em defesa da emancipação do Município de Moeda,  tendo sido,  em

1955, seu primeiro Prefeito. Posteriormente, foi eleito para mais dois mandatos, em

1967 e 1977.

Em cada gestão,  deixou seu legado,  como a construção da estrada que liga  a

cidade à BR-040,  o  desenvolvimento  da telefonia,  a  implantação dos serviços da

Copasa-MG, além da construção dos prédios da prefeitura e da Escola Senador Melo

Viana, entre outras benfeitorias.

Com seu espírito guerreiro, o homenageado soube buscar as melhores soluções

para o crescimento da cidade e o bem-estar dos moradores, sempre lutando pela

melhoria do Município de Moeda.

Por tais razões, consideramos meritória e oportuna a pretensão de se perpetuar o
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nome de Paulo Alves do Carmo por meio da denominação pretendida pelo projeto de

lei em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.185/2011, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.462/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Bosco,  o Projeto de Lei  nº 1.462/2011 tem por escopo

alterar o art. 2º da Lei nº 13.371, de 20/11/99, que cria a Medalha Calmon Barreto.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 5/5/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.  Vem  agora  a  este  órgão colegiado  para  o  exame preliminar  dos

aspectos relacionados com a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade, nos

termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Lei nº 13.371, de 20/11/99, institui a Medalha Calmon Barreto, a ser concedida a

pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  se  tenham  dedicado  ao  desenvolvimento  de

atividades  culturais  e  turísticas  no  Estado.  Em  seu art.  2º,  a  norma prevê que a

cerimônia de sua entrega seja realizada anualmente no dia 19 de dezembro como

parte das comemorações do aniversário da cidade de Araxá, de cujo calendário oficial

passou a fazer parte.

O Projeto de Lei nº 1.462/2011 tem como finalidade alterar a redação do art. 2º da

Lei nº 13.371, de 1999, para que a cerimônia de entrega da Medalha Calmon Barreto

passe a ser realizada entre os dias 10 e 19 de dezembro. Estabelece, ainda, que a

definição  do  dia  exato  caberá  ao  Conselho  da  Medalha,  por  ocasião  da  reunião

ordinária anual, convocada para a escolha dos agraciados.

O autor da matéria esclarece que no dia 19 de dezembro é realizada a solenidade
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de  entrega  do  Título  de  Cidadão  Honorário  e  da  Medalha  Dom  José  Gaspar,

conferidos pela Câmara Municipal de Araxá. Por esse motivo, a flexibilização da data

da  entrega  da  Medalha  Calmon  Barreto  evitará  que  duas  homenagens  tão

importantes para o Município sejam realizadas no mesmo dia.

Com relação ao exame da competência legislativa, cabe observar que o art. 22 da

Constituição da República  enumera as matérias  exclusivas da  União,  e  o  art.  30

estabelece que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e

suplementar a legislação federal  e estadual.  Segundo o § 1º  do art.  25,  cabe ao

Estado  membro  as  competências  que  não  lhe  sejam  vedadas  pelo  Texto

Constitucional.

Como  a  instituição  de  prêmios  não  está  relacionada  nos  citados  dispositivos,

compreende-se  que  pode  ser  considerada  como  competência  legislativa

remanescente dos Estados federados.

Ademais,  o art.  66 da Constituição mineira não fixa a matéria em análise como

reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Ministério Público e do Tribunal de Contas. É, portanto, adequada a deflagração

do processo legislativo por membro desta Casa relativamente à matéria.

Por tais razões, não há impedimento à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.462/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Bruno Siqueira - Luiz Henrique

- André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.735/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Fundação  para  o  Desenvolvimento  Educacional  e

Social Santo Ivo – Fundesi –, com sede no Município de Montes Claros.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.735/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação para o Desenvolvimento Educacional e Social Santo Ivo – Fundesi –, com

sede no Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  10,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades

congêneres registradas  no Conselho  Nacional  de Assistência  Social,  com sede e

atividades na Região Norte do Estado; e, nos arts. 14 e 37, que seus dirigentes não

serão remunerados pelo exercício de suas funções.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.735/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  André  Quintão  –  Bruno

Siqueira – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.739/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a União das Associações Comunitárias dos Moradores
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do Aglomerado da Serra e São Lucas – Uamasul –, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.739/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

União das Associações Comunitárias dos Moradores do Aglomerado da Serra e São

Lucas – Uamasul –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 4o e 15, que

seus dirigentes não serão remunerados pelo exercício de suas funções; e, no art. 19,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, de fins não econômicos.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.739/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Luiz  Henrique  –  Bruno

Siqueira – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.913/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria  do  Deputado Sebastião Costa,  o projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Água Limpa dos

Vieiras - Acalv -, com sede no Município de Ipaba.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.913/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Água Limpa dos Vieiras - Acalv -, com sede no Município de Ipaba,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  1993  com  o

escopo de prestar  assistência social  às  comunidades carentes para melhorar  sua

qualidade de vida.

Com esse propósito, a instituição realiza atividades visando à proteção da família,

da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice; à habilitação e reabilitação

da pessoa com deficiência; ao combate da fome e da pobreza, por meio de incentivo

à  produção  de  alimentos  básicos,  de  campanha  de  distribuição  de  alimentos  e

agasalhos  e  de  integração  com  programas  de  geração  de  emprego  e  renda;  ao

desenvolvimento comunitário,  com a realização de obras e reformas das moradias

locais; à difusão da cultura, do esporte e do lazer; à preservação do meio ambiente.

Diante  do  relevante  trabalho  realizado  pela  Acalv,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.913/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.938/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Amigos do Bairro Machados –

Assabam –, com sede no Município de São José do Alegre.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.938/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Amigos do Bairro Machados – Assabam –, com sede no Município de São José do

Alegre,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada em 2005 com o

propósito de promover o bem-estar dos moradores da comunidade onde atua.

Com essa finalidade, a instituição protege a maternidade, a infância, a adolescência

e a velhice; desenvolve a agricultura; promove a integração de seus associados ao

mercado de trabalho;  incentiva  a  integração entre a população rural  e  urbana do

Município; divulga a cultura e o esporte; orienta sobre preservação do meio ambiente.

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em prol do pleno

exercício da cidadania dos moradores do Bairro Machados, consideramos meritória a

proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.938/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.954/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da  Deputada Rosângela  Reis,  o  projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública

do Setor 01 – Consep –, com sede no Município de Ipatinga.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.954/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública do Setor 01 – Consep –, com sede no

Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  31,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades

afins; e, no art. 35, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão

remuneradas.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de acrescentar à sigla Consep a

identificação de sua área de atuação, passando a ser Consep 01, conforme consta do

estatuto constitutivo da entidade.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.954/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se a sigla “Consep” por “Consep 01”.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves - Bruno Siqueira
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- André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.957/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Adalclever  Lopes,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Alcoólicos Anônimos Grupo

Nova Esperança, com sede no Município de Cachoeira de Pajeú.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.957/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Alcoólicos Anônimos Grupo Nova Esperança, com sede no Município

de Cachoeira de Pajeú.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, adequando a
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denominação da entidade ao previsto no art. 1º de seu estatuto social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.957/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Alcoólicos Anônimos

Grupo Nova Esperança de Cachoeira do Pajeú, com sede no Município de Cachoeira

do Pajeú.”.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Luiz  Henrique  –  Bruno

Siqueira – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.959/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Casa de Recuperação Juntos Podemos, com sede no

Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.959/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Recuperação Juntos Podemos, com sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art.  14,  que seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou

equivalentes  não  serão  remunerados;  e,  no  art.  27,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.959/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Delvito

Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.961/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

alterar o art. 1º da Lei nº 15.127, de 24/5/2004, que declara de utilidade pública a

entidade Serviço Social Irmã Maria Ana Sala, com sede no Município de Muriaé.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.961/2011 tem por finalidade alterar o art. 1º da Lei nº 15.127,

de 24/5/2004, que declara de utilidade pública a entidade Serviço Social Irmã Maria

Ana  Sala,  com  sede  no  Município  de  Muriaé,  com  o  objetivo  de  adequar  sua

denominação à alteração aprovada na assembleia geral de 16/2/2009, que mudou

seu nome para Voluntariado Irmã Maria Ana Sala.
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É importante ressaltar que a alteração incidiu sobre pontos específicos do estatuto,

entre eles a denominação, continuando a entidade com as mesmas características e

finalidades, cumprindo os requisitos exigidos pela Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe

sobre a declaração de utilidade pública.

O projeto em análise visa, pois, sanar o conflito existente entre a atual razão social

da entidade e a anterior, fixada pela Lei nº 15.127, de 2004. Nesse sentido, orienta-se

pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e

a consolidação das leis no Estado. Essa norma, em seu art. 13, determina que uma

lei deve ser modificada por meio de outra lei que lhe dê nova redação, acrescente ou

revogue dispositivo.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, o Substitutivo nº 1, a fim de dar à matéria a forma adequada, de

acordo com a técnica legislativa

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 1.961/2011 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 1° da Lei n° 15.127, de 24 de maio de  2004, que declara de utilidade

pública a entidade Serviço Social Irmã Maria Ana Sala, com sede no Município de

Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 15.127, de 24 de maio  de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a en tidade denominada Voluntariado

Irmã Maria Ana Sala, com sede no Município de Muriaé.”.

Art. 2° – A ementa da Lei n° 15.127, de 2004, passa  a ser: “Declara de utilidade

pública  a  entidade  denominada  Voluntariado  Irmã  Maria  Ana  Sala,  com  sede  no

Município de Muriaé.”.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Luiz  Henrique  –  Bruno
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Siqueira – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.979/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  de

Consolação – Apracon –, com sede no Município de Consolação.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.979/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Produtores  Rurais  de  Consolação  –  Apracon  –,  com  sede  no

Município de Consolação.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  23,  que os

membros da diretoria  executiva e do conselho fiscal não serão remunerados pelo

exercício de suas funções; e, no parágrafo único do art. 28, que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  assistencial

congênere, sediada no Estado, com personalidade jurídica e registrada nos órgãos

competentes.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  matéria,  apresentamos,  ao  final  deste

parecer, a Emenda no 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, adequando a
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denominação da entidade à que consta no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.979/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do

Município de Consolação – Apracon –, com sede no Município de Consolação.”.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Luiz  Henrique  –  Bruno

Siqueira – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.981/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da

Comunidade do Paiolinho, com sede no Município de Lambari.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.981/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade do Paiolinho, com sede

no Município de Lambari.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no § 1º do art. 11, que

as atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas;

e, no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidades filantrópicas reconhecidas de utilidade pública pelo governo

federal.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  matéria,  apresentamos,  ao  final  deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, adequando a

denominação da entidade ao previsto no art. 1º do seu estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.981/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário do Povoado do Paiolinho, com sede no Município de Lambari.”.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Luiz Henrique – Delvito

Alves – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.996/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais São Francisco de

Assis – Asaf –, com sede no Município de Campo Belo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/6/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada

preliminarmente  quanto  aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme

determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.996/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis – Asaf –, com sede no

Município de Campo Belo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  24,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  28,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.996/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Delvito Alves

- André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.003/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Teatro No Mi, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.003/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Teatro No Mi, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 7º, que seus Diretores não serão remunerados; e, no parágrafo único do art. 18,

que, na hipótese de sua dissolução, a diretoria decidirá a destinação do patrimônio

remanescente, de acordo com o art. 61 do Código Civil Brasileiro.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.003/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Delvito

Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.005/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Clube dos Subtenentes e Sargentos de Uberlândia,

com sede no Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.005/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube  dos  Subtenentes  e  Sargentos  de  Uberlândia,  com  sede  no  Município  de

Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art.  7º,  que  seus  diretores,  associados,  fundadores  ou  instituidores  não  serão

remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, dividendos, vantagens ou

benefícios;  e,  no  art.  176,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.005/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Luiz  Henrique  –  Bruno

Siqueira – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.016/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro do

Fundão, com sede no Município de Coqueiral.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma
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apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.016/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  dos  Moradores  do  Bairro  do  Fundão,  com  sede  no  Município  de

Coqueiral,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo

promover o desenvolvimento do Bairro Jardim Eldorado e adjacências e defender os

direitos e interesses de seus moradores.

Com esse propósito,  a instituição realiza obras de melhoria para a comunidade;

incentiva atividades econômicas, culturais e desportivas; protege a saúde da família,

da maternidade, da infância e da velhice; combate a fome e a miséria; estimula a

integração de  seus beneficiados  ao  mercado de trabalho;  busca a  habilitação de

pessoas com deficiência; orienta sobre a preservação do meio ambiente; promove a

integração entre seus associados.

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em prol do pleno

exercício da cidadania dos moradores da comunidade em que atua, consideramos

meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.016/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.022/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  tem por  objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Capucho – Apprucap –, com sede no Município de Aricanduva.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.
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Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.022/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Capucho – Apprucap –, com sede no

Município de Aricanduva.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  35,  parágrafo  único,  que,  na  hipótese de  sua dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.022/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Luiz  Henrique  –  André

Quintão – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 7/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Almir  Paraca,  o  projeto  de  lei  em  tela,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  51/2009,  “dispõe  sobre  os
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prazos para encaminhamento à Assembleia Legislativa dos projetos de lei relativos ao

Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  –  PPAG  –,  à  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias – LDO – e à Lei Orçamentária Anual – LOA”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre  os  prazos  para  encaminhamento  à

Assembleia Legislativa dos projetos das leis orçamentárias pelo Poder Executivo. A

Constituição Estadual determina que esses prazos sejam estabelecidos por meio de

lei  complementar  e,  que,  até  a  entrada  em  vigor  dessa lei  complementar,  sejam

aplicadas as normas constantes no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias – ADCT.

O projeto de lei complementar em análise propõe que:

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Ressaltou que a legislação

sobre direito financeiro está compreendida na competência concorrente dos Estados

e que não há vício de iniciativa no projeto proposto.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, o projeto não cria despesas para o Estado, contudo entendemos que ele não

merece  prosperar  nesta  Casa,  tendo  em  vista  sua  repercussão  no  planejamento

orçamentário do Estado.

Para melhor visualização da alteração pretendida, foi elaborado o quadro abaixo,

que apresenta os prazos atuais, os propostos pelo PLC 7/2011 e os da União, para

encaminhamento dos projetos das leis orçamentárias ao Poder Legislativo.

* - O quadro contendo a visualização da alteração pretendida - que apresenta os

prazos atuais, os propostos pelo PLC 7/2011 e pela União, para encaminhamento dos

projetos das leis  orçamentárias  ao Poder  Legislativo  -  foi  publicado no “Diário  do

Legislativo”, de 12.8.2011.

Atualmente, a União envia os projetos do PPA e da LOA ao Congresso Nacional até
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31  de  agosto,  enquanto  em  Minas  Gerais  os  projetos  são  entregues  ao  Poder

Legislativo até 30 de setembro. O intervalo de um mês entre o prazo da União e o do

Estado  faz-se  necessário,  tendo  em  vista  que  a  elaboração  das  normas

orçamentárias estaduais depende de definições constantes nas normas federais.

Um exemplo  é a LDO estadual,  que requer  a  projeção de receitas  e  despesas

consistentes com as premissas e os objetivos da política econômica nacional, para os

três  anos  posteriores  à  sua  elaboração,  conforme  determina  o  art.  4º  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal – LRF. Assim, a elaboração da LDO estadual pressupõe a

observação das diretrizes traçadas na LDO da União. Esse alinhamento, portanto,

implica  que  Executivo  federal  apresente  seu  projeto  de  lei  antes  do  Executivo

estadual.

Com relação à LOA, o orçamento estadual  deve prever,  entre outras coisas,  as

receitas de transferências da União, para que possa aplicar esses recursos. Tendo

em  vista  que  os  Estados  e  os  Municípios  são  os  entes  que  efetivamente

operacionalizam as políticas públicas da União, torna-se imprescindível que o projeto

de lei da União seja publicado antes do projeto do Estado.

Quanto aos prazos de tramitação das leis orçamentárias na Assembleia Legislativa

de Minas Gerais, cabe ressaltar que esses têm sido suficientes para garantir ampla

discussão  parlamentar,  além  da  participação  da  sociedade  na  elaboração  das

referidas normas. Além disso, os projetos têm sido aprovados no prazo previsto no

ADCT.  Como  exemplo,  citamos  o  projeto  da  lei  orçamentária  de  2011,  que  foi

aprovado em 23/12/2010 e ao qual foram apresentadas cerca de 740 emendas, todas

elas analisadas por esta comissão.

Dessa forma,  entendemos que a  proposição em tela,  ao  propor  a  alteração do

prazo  de  envio  dos  projetos  de  lei  orçamentária  ao  Legislativo,  compromete  o

processo de elaboração dessas normas pelo Executivo, tendo em vista o alinhamento

necessário entre as normas estaduais e federais.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 7/2011.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2011.

Zé Maia , Presidente e relator - Gustavo Perrella - Romel Anízio - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 12/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei n° 12/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 680/2007, “dis põe sobre a discriminação, de

forma transparente, dos impostos incidentes nas mercadorias e serviços”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte,  nos  termos  do  art.  188  do  Regimento

Interno.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Re gimento  Interno,  foram

anexados à proposição os seguintes projetos: o Projeto de Lei n° 361/2011, de autoria

do Deputado  Sargento Rodrigues,  que também dispõe sobre a  discriminação,  de

forma transparente, dos impostos incidentes nas mercadorias e serviços; o Projeto de

Lei nº 534/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre as

medidas  de  esclarecimento  ao  consumidor  de  que  trata  o  §  5º  do  art.  150  da

Constituição Federal e dá outras providências; e o Projeto de Lei nº 2.058/2011, de

autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, que dispõe sobre o esclarecimento dos

consumidores relativamente aos tributos incidentes sobre mercadorias e serviços por

meio do detalhamento dos impostos e taxas recolhidos nas notas fiscais emitidas no

âmbito do Estado.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a discriminação, de forma transparente,

dos impostos incidentes nas mercadorias e serviços.

É  oportuno  ressaltar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  em  duas

legislaturas  anteriores  (Projetos  de  Lei  nºs  3.377/2006  e  680/2007),  tendo  esta

Comissão  analisado  de  forma  detalhada  a  matéria  no  que  tange  ao  juízo  de

admissibilidade.  Nas  duas  ocasiões,  a  Comissão  concluiu  por  sua  juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, apresentando emenda aos projetos de lei.

Tendo  em  vista  a  inexistência  de  mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem uma nova interpretação do projeto, somos levados a ratificar o mesmo

posicionamento,  reproduzindo  a  argumentação  jurídica  apresentada  no  parecer

referente ao Projeto de Lei n° 680/2007:

“De acordo com o § 5º do art. 150 da Constituição da República, a lei determinará

medidas  para  que os consumidores  sejam esclarecidos  acerca dos  impostos que

incidam sobre mercadorias e serviços.

Uma vez que as matérias tributárias e as que concernem à proteção ao consumo se

encontram  no  raio  de  competência  legislativa  do  Estado,  que  a  exercerá  em

suplementação às normas gerais federais, conforme se infere dos incisos I e V do art.

24  da  Constituição  da  República,  e  considerando,  ainda,  que  as  regras  ora

examinadas  não  têm  natureza  de  norma  geral,  pois  abordam  especificamente  a

matéria de que se ocupam, há de se concluir que não há óbice jurídico do ponto de

vista da competência legislativa.

Além disso, não se verifica vício de iniciativa na matéria em exame, à luz do que

dispõe o art. 66 da Constituição mineira.

Quanto ao conteúdo, além do amparo que a matéria recebe do citado § 5º do art.

150  da  Constituição  da  República,  é  válido  lembrar  que  a  proposta  zela  pela

transparência nas relações de consumo, atendendo ao espírito normativo do Código

de Proteção e Defesa do Consumidor.

Por outro lado, o projeto contém normas relativas à sanção, as quais garantem a

eficácia de seus comandos centrais, e teve o cuidado, sempre necessário, de não

definir  previamente  os  órgãos  do  Poder  Executivo  que  ficarão  encarregados  de

fiscalizar o cumprimento das medidas propostas”.

Cabe-nos  mencionar  que  o  Projeto  de  Lei  nº  361/2011,  anexado à  proposição,

possui a mesma redação do projeto em análise com a emenda apresentada, por esta

Comissão, na legislatura passada.

Por sua vez, as normas constantes do Projeto de Lei nº 2.058/2011 estão contidas

no  Projeto  de  Lei  nº  534/2011,  que  regulamenta  de  forma  mais  ampla  e

pormenorizada a matéria. Por esse motivo, adotamos o inteiro teor do Projeto de Lei



700
____________________________________________________________________________

nº 534/2011 no substitutivo ora apresentado.

É certo que a matéria é complexa e podem ser levantados questionamentos quanto

à exequibilidade das medidas apresentadas. Cabe-nos, contudo, esclarecer que, em

obediência ao Regimento Interno,  esta Comissão, em sua esfera de competência,

aprecia a proposição exclusivamente sob o aspecto jurídico-constitucional, cabendo a

avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria às comissões de mérito.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 12/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor de que trata o § 5º do

art. 150 da Constituição Federal e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nos documentos fiscais ou equivalentes emitidos por ocasião da venda ao

consumidor de mercadorias e serviços, bem como nas embalagens, deverá constar a

informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais,

estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de

venda.

§ 1º - A apuração do valor dos tributos incidentes deverá ser feita em relação a cada

mercadoria ou serviço, separadamente, mesmo nas hipóteses de regimes jurídicos

tributários  diferenciados  dos  respectivos  fabricantes,  varejistas  e  prestadores  de

serviços, quando couber.

§ 2º - A informação de que trata este artigo deverá constar em painel afixado em

local visível do estabelecimento ou ser veiculada por qualquer outro meio eletrônico

ou impresso, de forma a demonstrar o valor ou percentual, ambos aproximados, dos

tributos incidentes sobre todas as mercadorias ou serviços postos à venda.

§  3º  -  As  informações  de  que  trata  o  §  2º  serão  elaboradas  em  termos  de

percentuais sobre o preço a ser pago, quando se tratar de tributo com alíquota “ad

valorem”, ou em valores monetários, no caso de alíquota específica; no caso de se

utilizar  meio eletrônico,  este deverá estar disponível  ao consumidor  no  âmbito do

estabelecimento comercial.
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§ 4º -  Devido a seu caráter informativo, do valor aproximado a que se refere o

“caput”  deste artigo não serão excluídas as  parcelas  de tributos que estejam sob

discussão judicial ou administrativa, instauradas entre contribuintes e qualquer das

entidades  políticas  tributantes,  não  podendo,  ademais,  o  referido  valor  constituir

confissão de dívida ou afetar as relações jurídico-tributárias entre tais entidades e os

contribuintes, de direito ou de fato.

§ 5º - Os tributos que deverão ser computados são os seguintes:

I  -  Imposto  sobre  Operações  relativas  a  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS -;

II - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS -;

III - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -;

IV - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos

ou Valores Mobiliários - IOF -;

V - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR -;

VI - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL -;

VII - Contribuição Social para o Programa de Integração Social - PIS - e para o

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep - PIS-Pasep -;

VIII - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins -;

IX  -  Contribuição  de  Intervenção  no  Domínio  Econômico,  incidente  sobre  a

importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural  e  seus

derivados, e álcool etílico combustível - Cide.

§ 6º - Serão informados ainda os valores referentes ao imposto de importação, PIS-

Pasep-Importação e Cofins-Importação, na hipótese de produtos cujos insumos ou

componentes  forem oriundos de operações  de comércio  exterior  e  representarem

percentual superior a 20% (vinte por cento) do preço de venda.

§ 7º - Na hipótese de incidência do imposto sobre a importação, nos termos do § 6º,

bem  como  de  incidência  do  IPI,  todos  os  fornecedores  constantes  das  diversas

cadeias produtivas deverão fornecer aos adquirentes, em meio magnético, os valores

dos dois tributos individualizados por item comercializado.

§ 8º - Em relação aos serviços de natureza financeira, quando não for legalmente
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prevista  a  emissão de documento  fiscal,  as  informações  de que  trata  este  artigo

deverão ser feitas em tabelas afixadas nos respectivos estabelecimentos.

§ 9º - O IR, a que se refere o inciso V do § 5º, deverá ser apurado exclusivamente

para  efeito  da  divulgação  de  que  trata  esta  lei,  como se  incidisse  sobre  o  lucro

presumido.

§ 10 - A indicação relativa ao IOF, prevista no inciso IV do § 5º, restringe-se aos

produtos financeiros sobre os quais incida diretamente esse tributo.

§ 11 - A indicação relativa ao PIS e à Cofins, prevista nos incisos VII e VIII do § 5º,

limitar-se-á à tributação incidente sobre a operação de venda ao consumidor.

§  12  -  Sempre  que o  pagamento  de  pessoal  constituir  item de custo  direto  do

serviço ou produto fornecido ao consumidor, deve ser divulgada ainda a contribuição

previdenciária dos empregados e dos empregadores incidente, alocada ao serviço ou

produto.

Art. 2º - Os valores aproximados de que trata o art. 1º serão apurados sobre cada

operação  e  poderão,  a  critério  das  empresas  vendedoras,  ser  calculados  e

fornecidos,  semestralmente,  por  instituição  reconhecidamente  idônea,  voltada

primordialmente à apuração e à análise de dados econômicos.

Art.  3º - O descumprimento do disposto nesta lei  sujeitará o infrator às sanções

previstas no Capítulo VII do Título I da Lei Federal nº 8.078, de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor noventa dias a partir da data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Delvito  Alves  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 97/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos Deputados Almir Paraca e Elismar Prado, a proposição em epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.010/2007,  “dispõe  sobre  a

Política  Estadual  de  Compensação  e  Proteção  aos  Agricultores  Familiares  cujas

glebas  possuam  áreas  de  preservação  permanente  ou  áreas  destinadas  para  a

preservação ambiental”.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, do Regimento Interno. A esta Comissão cumpre analisar a

matéria nos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O  projeto  em  tela  tem  por  objetivo  garantir  aos  agricultores  familiares  que  se

defrontam  com  restrição  econômica  ou  ambiental  em  áreas  de  preservação

permanente  ou  destinadas  à  conservação  ambiental,  protegidas  pelo  Estado,

compensação e incentivos para estimular a proteção da biodiversidade.

A Comissão de Constituição e Justiça desta Assembleia Legislativa manifestou-se,

na  legislatura  passada,  pela  constitucionalidade  de  proposição  idêntica  à  ora

examinada. Verificamos, entretanto, que posteriormente foi editada a Lei nº 17.727,

de 13/8/2008, que “dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro a proprietários e

posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa Verde, para os fins que especifica, e

altera as Leis nºs  13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a Política

Estadual de Recursos Hídricos, e 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre

as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado”. Resultante do Projeto

de Lei  nº  952/2007,  apresentado pelo então Deputado Roberto Carvalho,  esta lei

contempla praticamente em sua integralidade o projeto sob análise.

Com  efeito,  a  lei  do  “bolsa  verde”  prevê  justamente  a  concessão  de  incentivo

financeiro a proprietários e posseiros rurais, com prioridade aos agricultores familiares

e aos pequenos produtores rurais,  para identificação,  recuperação,  preservação e

conservação de áreas necessárias à proteção das formações ciliares e à recarga de

aquíferos  e  de  áreas  necessárias  à  proteção  da  biodiversidade  e  ecossistemas

especialmente sensíveis. Além disso, essa lei alterou a Lei nº 14.309, de 2002, que

“dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado”, para

prever a concessão de apoio e incentivos fiscais e especiais para o proprietário ou

posseiro  rural  e  o  fornecimento  gratuito  de  mudas  de  espécies  nativas  ou

ecologicamente  adaptadas,  produzidas  com a  finalidade de recompor  a  cobertura

vegetal natural.
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Entendemos, no entanto, que é possível aproveitar a ideia dos autores referente

aos  incentivos  públicos  ao  agricultor  familiar,  notadamente  para  ampliar  o  rol  de

serviços indicados no inciso III do art. 32 da referida Lei nº 14.309, de 2002.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 97/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a redação do inciso III do art. 32 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002,

que “dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso III do art. 32 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32 – (...)

III  –  a  preferência  na  prestação  de  serviços  oficiais  de  assistência  técnica,  de

fomento,  de  capacitação  e  de  pesquisa  agropecuária,  notadamente  ao  pequeno

proprietário rural e ao agricultor familiar;”

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bruno Siqueira – André Quintão – Delvito

Alves – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 117/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei n° 117/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 631/2007, “acr escenta artigo à Lei n° 13.771,

de 11/12/2000, que dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das

águas subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
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o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  exame  pretende  acrescentar  artigo  à  Lei  n° 13.771,  de

11/12/2000, que dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das águas

subterrâneas de domínio do Estado. Em resumo, na sua justificativa, o autor afirma

que a proposição tem por finalidade “a preservação dos aquíferos e das nascentes

nas  estâncias  hidrominerais  do  Estado,  patrimônio  cultural,  turístico  e  natural  da

sociedade mineira”.

Proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura anterior, oportunidade em

que  esta  Comissão  analisou  detidamente  a  matéria  no  que  tange  ao  juízo  de

admissibilidade.  Inexistindo  mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem  uma  nova  interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o

posicionamento  expressado  anteriormente  e  reproduzir  a  argumentação  jurídica

apresentada na ocasião:

“A matéria,  objeto da proposição em epígrafe, tramitou na legislatura passada e

recebeu parecer favorável desta Comissão.

Os  argumentos  jurídicos  reproduzidos  a  seguir,  que  ora  encampamos,  foram

utilizados por esta Comissão no exame do Projeto de Lei nº 784/2003.

A Lei  nº  13.771,  de  11/12/2000,  dispõe sobre  a  administração,  a  proteção e  a

conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado e dá outras providências.

O seu art. 12 estabelece, textualmente:

‘Art. 12 - Quando, tanto no interesse da conservação, proteção ou manutenção do

equilíbrio natural das águas subterrâneas quanto no interesse dos serviços públicos

de  abastecimento  de  água,  ou  também  por  motivos  geológicos,  geotécnicos  ou

ecológicos, se fizer necessário restringir a captação e o uso dessas águas, o órgão

outorgante  do  direito  de  uso  poderá,  com  base  em  estudos  hidrogeológicos

ambientais, instituir áreas de proteção e controle, restringir as vazões captadas por

poços, estabelecer as distâncias mínimas entre poços e tomar outras medidas que o

caso requeira’.

Na legislatura passada, por meio do Projeto de Lei nº 2.029/2002, de autoria do

Deputado Fábio Avelar, esta Casa procurou introduzir três parágrafos no art. 20 da
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citada lei, com o seguinte teor:

‘Art. 20 - (...)

§  4º  -  Ficam  proibidas a  outorga  do direito  de  uso e  a  concessão de licenças

ambientais para fins de captação de águas subterrâneas por poços tubulares ou por

qualquer  outro  meio,  inclusive  das  nascentes  naturais,  em  um  raio  de  trinta

quilômetros  do  perímetro  das  estâncias  hidrominerais  de  Minas  Gerais,  para  a

produção  de  águas  a  serem  dessalinizadas  ou  salinizadas,  visando  à  sua

comercialização, exceto quanto destinadas ao abastecimento público.

§ 5º - As empresas que se utilizam dos processos referidos no parágrafo anterior

terão prazo de até cento e oitenta dias, contado da data de publicação desta lei, para

apresentarem  estudo  técnico,  elaborado  por  instituto  de  pesquisa  vinculado  às

universidades públicas ou ao Estado, o qual comprove que as captações que utilizam

ou pretendem utilizar  não interferem nos mananciais  que abastecem as estâncias

hidrominerais.

§ 6º - O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior implica o cancelamento

de licenças ambientais e de outorga do direito de uso das águas, devendo o órgão

competente notificar  o empreendedor  para que cesse a atividade de captação no

prazo de noventa dias contado da notificação’.

Ao examinar essas normas, o Governador do Estado negou-lhes aquiescência, sob

o argumento de que os dispositivos tinham por objetivo a ‘criação de área de proteção

de aquífero subterrâneo’, prevista no art. 13 da mencionada lei, cuja incumbência foi

deferida ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, por meio do seu art. 12. Alegou,

ainda, que a fixação dessa faixa de proteção com raio de 30km do perímetro das

estâncias  hidrominerais  era  desprovida  de  qualquer  critério  técnico  que  a

fundamentasse.

Não obstante o parecer da Comissão Especial ser contrário ao veto do Governador

nesse  particular,  ele  foi  mantido  pela  Assembleia,  na  reunião  de  Plenário  do  dia

26/3/2003.

O Projeto de Lei nº 784/2003, do Deputado Laudelino Augusto, retoma esse tema,

sob outro enfoque. Ao invés de proibir a outorga do direito de uso e a concessão de

licenças ambientais para fins de captação de águas subterrâneas na situação por nós
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mencionada, ele estabelece regra de natureza transitória, até a instituição efetiva das

áreas  de  proteção  e  controle  previstas  no  art.  12,  cujo  dispositivo  ainda  não  foi

regulamentado, como determinado pelo art. 6º da Lei nº 14.596, de 23/1/2003, que

alterou a Lei nº 13.771, de 2000.

Com esse espírito de prevenir danos ambientais, princípio fundamental do direito

ambiental,  a  proposição em  exame obriga  o  poder  público  a  promover  audiência

pública  da  qual  participem  os  órgãos  e  as  entidades  estaduais  competentes,  o

empreendedor  e  o  poder  público  municipal  da  estância  hidromineral  diretamente

afetada,  para  fins  de  outorga  de  águas  e  concessão  de  licenças  ambientais

destinadas a produção de águas a serem dessalinizadas ou salinizadas para fins de

comercialização.  Estabelece,  também,  prazo  para  a  realização  de  audiências

destinadas à avaliação dos empreendimentos em funcionamento.

A proteção  do  meio  ambiente  insere-se  no  âmbito  da  competência  comum  e

legislativa do Estado membro, nos termos dos art. 23, VI, e 24, VI, da Constituição

Federal. Por outro lado, as águas subterrâneas incluem-se entre os bens do domínio

estadual, por força do art. 26, I, do mesmo Diploma Normativo.

Como  até  o  presente  momento,  as  áreas  de  proteção  especial  não  foram

regulamentadas pelo Executivo, o estabelecimento de procedimentos cautelares, no

âmbito  das  estâncias  hidrominerais,  não  encontra  óbice  de  natureza  jurídico-

constitucional que impeça o projeto de tramitar nesta Casa.

Na realidade, a realização de audiência é um procedimento que permitirá  maior

controle pela população dos empreendimentos, públicos ou privados, de exploração

de recursos hídricos próximos a aquíferos de águas minerais, reconhecidas nacional

e internacionalmente por suas qualidades e propriedades medicamentosas.

Por fim, registramos a inexistência de barreira à iniciativa parlamentar no processo

legislativo em matéria de meio ambiente”.

Destacamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição, assim como de

suas  implicações  na  prática,  será  feita  em  momento  oportuno  pela  comissão  de

mérito.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei no 117/2011.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Delvito

Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 376/2011

Comissão de Minas e Energia

Relatório

O Projeto de lei nº 376/2011, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº

829/2007, requerido pelo Deputado Célio Moreira, dispõe sobre a política de incentivo

ao uso da energia solar no Estado.

A  essa  proposição  foi  anexado  o  Projeto  de  Lei  nº  968/2011,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  lei  nº  1.549/2001,  requerido  pelo  Deputado  Luiz

Henrique, que institui o programa emergencial de desenvolvimento e implantação do

uso de energia solar.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art.102, XVIII, combinado com o art.188, do Regimento Interno.

Fundamentação

Inicialmente,  cumpre-nos esclarecer  que a  matéria  em pauta  foi  apreciada pela

Comissão de Meio Ambiente na legislatura passada, em data anterior à da criação

desta Comissão de Minas e Energia. Na ocasião, o relator foi o Deputado Wander

Borges,  o  qual,  em  uma  análise  precisa  e  eloquente  sobre  o  tema,  propôs  um

substitutivo então aprovado naquela Comissão e, posteriormente, na Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.  Por  concordarmos com os argumentos e

encaminhamentos  adotados  na  época,  iremos  apresentá-los,  com  algumas

readequações, neste parecer.

O projeto de lei em epígrafe objetiva estabelecer uma política de incentivo ao uso

da energia solar no Estado. Para tanto, o texto define as formas de atuação do poder

público e cria um conselho deliberativo, composto por representantes de secretarias e
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de órgãos do Estado, que terá a função de definir estudos e ações relacionados ao

tema.

A proposição anexada estabelece metas, prazo de duração e fontes de recursos

financeiros  para  o  programa  que  se  pretende  instituir,  define  prioridades  para  a

concessão de financiamentos e, similarmente ao projeto anterior, cria um conselho

deliberativo composto por instituições públicas e privadas.

A Comissão de Constituição e Justiça, tendo constatado inconsistências jurídicas

em ambas as proposições e analisado a Lei nº 15.698, de 25/7/2005, que dispõe

sobre  a  política  de  incentivo  ao  uso  da energia  eólica  e  dá  outras  providências,

apresentou  o  Substitutivo  nº  1  com  dois  objetivos:  corrigir  as  inconsistências

identificadas e consolidar as políticas de energia eólica e solar em um único diploma

legal.

Garantir  a  produção  e  a  oferta  de  energia  para  suportar  o  desenvolvimento

socioeconômico tem sido uma preocupação básica de países e governos ao longo da

história.  Tradicionalmente,  as  decisões  sobre  as  opções  energéticas  a  serem

adotadas  pendiam  para  aquelas  de  menor  custo,  localmente  disponíveis  e  com

tecnologia dominada, independentemente de seus potenciais riscos e efeitos nocivos

ao  meio  ambiente.  Assim,  a  matriz  energética  mundial  evoluiu  para  um  modelo

calcado na utilização intensa de combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão

mineral) e no uso da energia nuclear, ambos não renováveis e com grande potencial

de danos e acidentes ambientais. Mesmo países que utilizam fontes consideradas

limpas em maior proporção, a exemplo do Brasil, com suas várias hidrelétricas, são

também fortemente dependentes de combustíveis fósseis.

Entretanto,  uma  questão  delicada  surgida  há  cerca  de  duas  décadas  –  o

aquecimento global decorrente da intensa emissão de gases de efeito estufa pela

queima de combustíveis fósseis – tem provocado muitas discussões e mudanças de

postura em relação à definição das opções energéticas.  Somado a  isso,  o  grave

acidente recentemente ocorrido na Usina Nuclear de Fukushima, no litoral do Japão,

reforça a urgência de se ampliar  a utilização de fontes de energia seguras e não

poluentes. A esse respeito, convém registrar que o governo da Alemanha decidiu que

desativará todas as suas usinas nucleares até o ano de 2022 e que vários países
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afirmam  que  irão  aumentar  a  participação  de  fontes  limpas  renováveis  em  seus

territórios, incluindo a solar.

No Brasil, cerca de 77% da oferta de energia elétrica em 2009 se deu a partir de

usinas  hidrelétricas.  Entretanto,  especialistas  afirmam  que  o  potencial  hidráulico

brasileiro se esgotará em cerca de 20 anos, sendo necessário fazer uso de outras

fontes de energia para atender às necessidades de expansão do setor.

Nesse  contexto,  achamos  que  a  discussão  sobre  energia  solar  deve  ser

incorporada  na  agenda  política  não  só  do  Estado,  mas  do  País.  Apesar  de  ser

competência  privativa  da  União  legislar  sobre  energia,  o  Estado pode e  deve  ter

diretrizes de ação em prol da ampliação do uso da energia solar, a qual é considerada

inesgotável  e  ambientalmente  limpa  e  dispõe  de  tecnologias  de  processamento

passíveis de serem aplicadas em todas as regiões.

A energia fotovoltaica é a energia elétrica obtida diretamente da luz solar por meio

de células  fotovoltaicas.  Essa tecnologia  evoluiu  bastante e,  há vários  anos,  vem

sendo utilizada em países como Japão, Estados Unidos, Alemanha e Espanha. Há

usinas  de  porte  interligadas  ao  sistema  elétrico,  havendo  também  sistemas

fotovoltaicos  individuais  em  edificações  urbanas  para  suprimento  próprio  e

interligados à rede elétrica pública.  Assim, a energia gerada e não consumida na

residência  é  repassada ao  sistema elétrico  convencional  e  consumida por  outras

famílias.

No Brasil, a primeira usina fotovoltaica interligada ao sistema elétrico nacional está

em fase de implantação. Essa usina, construída no sertão do Ceará, terá capacidade

inicial de geração de 1 MW; essa capacidade, posteriormente, será ampliada para

5MW. Outra iniciativa pioneira é a implantação de painéis fotovoltaicos no Estádio

Mineirão, em Belo Horizonte, como parte das obras para a Copa do Mundo de 2014,

os quais também serão interligados à rede elétrica pública. Apesar de terem reduzida

capacidade de geração em relação a outras fontes energéticas, ambos os projetos

representam um importante passo em termos de domínio tecnológico.

Sistemas fotovoltaicos estão sendo também utilizados no País e no Estado para

eletrificar  localidades  desprovidas  e  distantes  de  rede  elétrica  convencional.

Entretanto,  segundo especialistas,  ainda há vários  obstáculos  à maior  penetração
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desses sistemas no Brasil,  como os custos elevados em relação a outras opções

energéticas,  a  necessidade  de  importação  de  materiais  e  equipamentos  e  o

desconhecimento geral sobre o potencial  de utilização dessa tecnologia.  Alega-se,

também, que o grande desafio para a sustentabilidade dos sistemas é sua redução

de  custos  e  a  implementação  de  uma logística  de  operação  e  manutenção  que

promova  o  treinamento  de  pessoal  e  garanta  assistência  técnica  e  reposição  de

materiais e equipamentos.

Já a utilização da energia termossolar – que é a energia térmica gerada a partir da

radiação solar – vem crescendo em várias cidades brasileiras por meio da instalação

de aquecedores solares de água em residências, com a função de substituírem os

chuveiros elétricos. Projetos desenvolvidos em conjuntos habitacionais indicam uma

redução  média  de  40% no  consumo de energia  elétrica  das  residências,  após  a

instalação de aquecedores solares. É crescente também o emprego dessa energia no

meio rural para a secagem de grãos.

Além  da  grande  economia  nos  gastos  familiares  com  energia  elétrica,  o  uso

generalizado dessa tecnologia para aquecimento de água em residências, hospitais,

hotéis,  indústrias  e  demais  estabelecimentos  trará  outros  benefícios  ambientais  e

econômicos  para  a  sociedade,  como:  (I)  a  redução  do  consumo  de  lenha  para

aquecer água no meio rural; (II) a redução da emissão de gases do efeito estufa; (III)

a diminuição da pressão para a construção de novas usinas hidrelétricas, evitando o

alagamento de áreas agrícolas e a consequente remoção de famílias atingidas; (IV) a

redução da demanda de energia elétrica em horários de pico de consumo, o que

favorece a redução de custos do sistema elétrico nacional; (V) a geração de novos

empregos em função do crescimento dos setores de produção, de comercialização e

de  instalação  de  aquecedores  solares.  É  importante  salientar  que,  apesar  de  a

tecnologia e a fabricação de aquecedores solares serem totalmente nacionais, seu

custo de aquisição ainda é o principal entrave para a sua popularização.

Conforme o 24º Balanço Energético de Minas Gerais,  elaborado pela Cemig, as

fontes  energéticas foram utilizadas em 2008 na seguinte proporção:  petróleo,  gás

natural  e  derivados,  31,1%;  lenha e  derivados,  26%;  carvão mineral  e  derivados,

13,8%; energia hidráulica, 13,7%; derivados de cana de açúcar,11,5%; outras fontes
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(resíduos  industriais  e  agrícolas),  1,9%.  Como se  vê,  apesar  de  seus  potenciais

benefícios  econômicos,  sociais  e ambientais,  o  uso da energia  solar  nem sequer

aparece nas estatísticas oficiais.

Diante  dessas  questões,  achamos  a  proposição  oportuna,  pois  a  criação  de

mecanismos de estímulo ao uso da energia solar levará à ampliação de sua geração,

o que muito favorecerá a política e a matriz energética do Estado. Porém, como já

manifestado  na  legislatura  anterior,  também  achamos  inadequado  disciplinar  a

matéria na mesma lei que trata da energia eólica.

Assim, apresentamos o Substitutivo nº 2 ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 376/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Institui a Política Estadual de Incentivo ao Uso da Energia Solar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo ao Uso da Energia Solar, que

tem os seguintes objetivos:

I – aumentar a participação da energia solar na matriz energética do Estado;

II – contribuir para a eletrificação de localidades distantes de redes de distribuição

de energia elétrica;

III – estimular o uso de energia fotovoltaica em áreas urbanas e rurais;

IV – estimular o uso de energia termossolar em unidades residenciais, industriais,

agrícolas, comerciais e de serviços;

V – reduzir a demanda de energia elétrica em horários de pico de consumo;

VI – contribuir para a melhoria das condições de vida de famílias de baixa renda;

VII – contribuir para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa;

VIII  –  contribuir  para a redução de áreas a serem alagadas para a geração de

energia hidroelétrica;

IX – estimular a implantação, em território mineiro, de indústrias de equipamentos e

materiais utilizados em sistemas de energia solar;

X  –  estimular  o  desenvolvimento  e  a  capacitação  de  setores  comerciais  e  de
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serviços relativos a sistemas de energia solar.

Art. 2º – Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, compete ao Estado:

I  –  promover  estudos  e  estabelecer  metas,  normas,  programas,  planos  e

procedimentos que visem ao aumento da  participação da energia  solar  na  matriz

energética do Estado;

II – estabelecer instrumentos fiscais e creditícios que incentivem a produção e a

aquisição de equipamentos e materiais empregados em sistemas de energia solar;

III – firmar convênios com instituições públicas e privadas e financiar pesquisas e

projetos que visem:

a) ao desenvolvimento tecnológico e à redução de custos de sistemas de energia

solar;

b)  à  capacitação  de  recursos  humanos  para  a  elaboração,  a  instalação  e  a

manutenção de projetos de sistemas de energia solar;

IV – consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para o custeio de

atividades, programas e projetos voltados para os objetivos previstos nesta lei.

Art. 3º – O Estado desenvolverá programas e ações que visem:

I – à instalação de sistemas de energia fotovoltaica em comunidades dispersas e

distantes de redes de transmissão de energia elétrica;

II – à instalação de sistemas de energia termossolar para aquecimento de água em

residências de famílias de baixa renda.

III – à divulgação e ao estímulo do uso da energia solar;

IV – à atração de investimentos para a implantação de usinas solares.

Art.  4º  –  Terá  preferência,  na  forma  do  regulamento,  a  adoção  de  sistema de

aquecimento solar:

I – na construção de prédios públicos estaduais;

II – na construção de unidades habitacionais com recursos financeiros do Estado;

III  –  na  implantação  ou  ampliação  de  projetos  financiados  pelo  Banco  de

Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais – BDMG.

Art. 5º – Na celebração de convênio com o Estado para a construção de conjuntos

habitacionais,  terão  prioridade  os  Municípios  que  disponham  de  legislação  que

estimule o uso de energia solar para aquecimento de água em edificações.
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Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente – João Vítor Xavier, relator – Tiago Ulisses – Antônio

Carlos Arantes – Carlos Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 524/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  projeto  de  lei  em tela,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  547/2007,  dispõe sobre  a  “notificação  dos

proprietários de veículos automotores apreendidos ao pátio do Detran e dá outras

providências”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida,  a  Comissão de Administração Pública emitiu  parecer  pela  aprovação do

projeto, com as Emendas nos 1 e 2, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe estabelece que os veículos automotores apreendidos

pelo poder público estadual, por infração ao Código Brasileiro de Trânsito, retidos em

depósitos sob a custódia do Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG -

terão seu local de armazenagem informado por notificação ao proprietário do veículo

no prazo máximo de 48 horas e por meio de informação disponibilizada na internet

em até duas horas, ambos a contar da entrada do veículo no pátio.

De acordo com o projeto, a notificação e a página oficial do Detran-MG na internet

deverão informar o local para o qual o veículo foi removido, o preço da diária, o preço

a ser pago pela remoção do veículo, bem como a lista de documentos necessários

para a sua liberação.  O projeto prevê ainda que não será exigida do proprietário

contraprestação  relativa  ao  período  de  permanência  do  veículo  enquanto  a

notificação não lhe for devidamente enviada, ressalvados o pagamento de impostos,

do Seguro Obrigatório e da Taxa de Licenciamento, se estiverem vencidos.
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Segundo  o  autor,  o  projeto  visa  a  evitar  que  o  cidadão  que  teve  seu  veículo

apreendido e levado para o pátio do Detran-MG demore a localizá-lo  por falta de

informações.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça informou que o

projeto contém procedimentos de ordem administrativa a serem observados quando

da apreensão de veículo em virtude de infração ao Código de Trânsito Brasileiro e

concluiu que se trata de conteúdo relacionado ao direito administrativo e, por isso,

suscetível de disciplinamento jurídico pelo Estado.

A Comissão de Administração Pública considerou o projeto de lei  conveniente e

oportuno e ressaltou que a adoção dos procedimentos facilitará a recuperação do

veículo  pelo  proprietário.  Para  estender  a  medida  aos  veículos  recuperados  pelo

poder público em virtude de furto ou roubo, a Comissão apresentou a Emenda nº 1.

Já a Emenda nº 2, da mesma Comissão, isenta tais veículos do pagamento de diária

e remoção.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, o projeto cria despesas para o Estado relativas ao envio da notificação e à

disponibilidade de pessoal para atualizar as informações da página oficial do Detran

na internet no prazo de até duas horas a contar da entrada do veículo no pátio.

Além disso, há que informar que os pátios para onde são removidos os veículos são

explorados por empresas particulares, a título de concessão, conferida após prévio

procedimento licitatório. Assim, o art. 3º, ao isentar o proprietário do pagamento das

despesas relativas ao período de permanência do veículo no pátio, quando o Detran

ultrapassa o prazo para envio da notificação, transfere a responsabilidade do encargo

para  o  Estado,  que  fica,  então,  obrigado  a  indenizar  a  empresa  concessionária,

motivando prejuízo ao Erário.

Portanto, o referido projeto interfere na saúde financeira dos cofres públicos por

lhes acarretar despesas, já que a isenção implícita concedida importa em ônus para a

Administração Pública.

Com relação aos Projetos de Lei nº 556/2011 e nº 566/2011, anexados ao projeto

em exame, temos a informar que seu conteúdo já está abrangido pela proposição em

análise.
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Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

524/2011.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente – Romel Anízio, relator – Doutor Viana – Ulysses Gomes –

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.079/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto  de  Lei  nº  4.792/2010,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade  dos  estabelecimentos  escolares  de  disponibilizarem  carteiras

específicas para os alunos portadores de deficiência.

A proposição  foi  examinada preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  de

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi apreciada pela Comissão de

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que opinou por sua aprovação, na

forma do referido substitutivo.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento tem por objetivo obrigar os estabelecimentos escolares a

oferecer  carteiras  especiais  para  os  alunos  portadores  de  deficiência,  para  criar

condições propícias ao aprendizado.

Em seu douto parecer,  a Comissão de Constituição e Justiça esclarece que, no

âmbito federal, a Lei nº 10.098, de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos

para a promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade

reduzida.  Apesar  de  não ser  específica para  as  instituições de ensino,  estas  são

abrangidas pela lei, que, em seu art. 2º, define acessibilidade como a possibilidade e

condições de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, dos espaços,

mobiliários  e  equipamentos urbanos  e  meios  de  transporte  e  comunicação,  pelas
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pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Note-se que o Decreto Federal

nº 5.296, de 2/12/2004, regulamentador da referida lei, determina, no art. 24, que os

estabelecimentos  de  ensino  de  qualquer  nível,  etapa  ou  modalidade,  públicos  ou

privados, proporcionarão condições de acesso e de utilização de suas instalações a

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida,  inclusive salas de aula.  No

ordenamento jurídico estadual, notemos que o art. 1º da Lei nº 15.816, de 2005, que

estabelece  critérios  para  a  concessão  de  autorização  de  funcionamento  de

instituições  de  ensino,  preceitua  que  os  estabelecimentos  de  ensino  públicos  e

privados estão obrigados a oferecer condições de acesso e de utilização de suas

instalações a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Levando em conta a existência de lei estadual que trata do tema, a Comissão de

Constituição e Justiça entendeu que o objetivo da proposição poderá ser alcançado

mediante a incorporação da norma ao art.  1º da citada Lei  nº 15.816. Para tanto,

pertinentemente apresentou o Substitutivo nº 1.

A seu  turno,  a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,

expressando concordância com a iniciativa da apresentação de substitutivo, ressaltou

que, “a proposição está de acordo com o paradigma da inclusão social da pessoa

com  deficiência,  que  tem  orientado  a  atuação  pública,  no  sentido  de  promover

transformações nos ambientes físicos e na mentalidade das pessoas”.

No que  concerne  ao  exame da  repercussão  financeira  das  proposições,  estrita

competência desta Comissão nos termos do art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno,

cumpre-nos esclarecer que a despesa decorrente da norma proposta será de fato

praticamente  nula,  pois  a  oferta  de  equipamento  adequado  a  pessoas  com

deficiências, por parte dos estabelecimentos de ensino, já constitui exigência legal.

Não haverá,  portanto,  repercussão financeira na execução da lei  orçamentária do

Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.079/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.
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Zé Maia, Presidente – Ulysses Gomes, relator – Doutor Viana – Gustavo Perrella –

Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.099/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei em tela, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.690/2010, dispõe sobre a destinação de

unidades habitacionais em caráter prioritário.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 1.493/2011, do Deputado Sargento Rodrigues.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  vem agora o projeto  a esta

Comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  exame  dispõe  sobre  a  destinação  prioritária  de  unidades

habitacionais  às  famílias  que  residem  em  áreas  de  risco,  nos  programas

desenvolvidos pelo Poder Executivo Estadual.

O direito à moradia é formalmente reconhecido como direito social desde 1948, com

sua  inclusão  na  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos.  Posteriormente,

declarações  realizadas  na  I  e  na  II  Conferências  das  Nações  Unidas  sobre

Assentamentos Humanos forneceram as bases para definir moradia adequada e os

serviços a ela relacionados como direitos básicos, além de atribuírem aos governos a

responsabilidade de assegurar esses direitos.

Segundo  estudo  desenvolvido  pela  Fundação  João  Pinheiro,  que  tomou  por

referência os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad – 2005,

do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  –  IBGE  –,  a  Região  Sudeste

concentra 37% do déficit  habitacional  brasileiro,  estimado em 7.903.000 moradias.

Em  Minas  Gerais,  a  carência  habitacional,  em  2005,  foi  estimada  em  682  mil

moradias, sendo 593 mil em áreas urbanas. Somente na Região Metropolitana de

Belo  Horizonte,  o  déficit  habitacional  é  de  174  mil  domicílios.  Além  do  déficit
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habitacional, há o problema da precariedade de habitações, definida no estudo da

Fundação  João  Pinheiro  como  a  não  prestação  adequada  de  um  ou  mais  dos

serviços considerados básicos (iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de

água,  rede geral  de esgotamento sanitário  ou fossa séptica e coleta de lixo).  Em

Minas Gerais, em 2005, havia 719 mil moradias com carência de, pelo menos, um

serviço de infraestrutura, o que corresponde a 15% dos domicílios. Destes, 208 mil

estavam localizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O tema do déficit habitacional tem ocupado espaço significativo na agenda pública,

mobilizando diferentes atores, que utilizam recursos políticos distintos em busca de

soluções para a questão.

Em  âmbito  federal,  o  Fórum  Nacional  de  Secretários  de  Habitação  e

Desenvolvimento  Urbano  –  FNSHDU  –,  realizado  em  abril  de  2010,  propôs  a

construção de uma Agenda Nacional de Habitação, com uma pauta positiva para o

aprimoramento do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, delineando um

ciclo em que os Estados exerçam papel preponderante para a execução da política

de habitação. Entre os temas dessa agenda, está a garantia de recursos estáveis

para a habitação, com previsão de utilização desses recursos para a realização de

levantamentos  e  mapeamentos  de  áreas  de  risco  e  para  a  elaboração  de  plano

nacional de erradicação dessas áreas.

Em Minas Gerais,  a questão habitacional foi  debatida nesta Casa em audiência

pública realizada pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em junho

de  2007,  com  a  presença  de  parlamentares,  autoridades  e  representantes  de

movimentos populares em prol da moradia popular. Em maio de 2008, integrantes da

citada Comissão reuniram-se com representantes da Companhia de Habitação do

Estado de Minas Gerais – Cohab –, da Caixa Econômica Federal e de entidades de

luta  pela  moradia  popular,  com  o  objetivo  de  realizar  um  balanço  das  políticas

habitacionais estadual e federal em Minas.

Além disso, a Casa aprovou importantes leis referentes ao tema, entre as quais

merecem destaque a Lei nº 19.091, de 30/7/2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual

de Habitação – FEH –,  criado pela Lei  nº  11.830,  de 6/7/95; a Lei  nº 15.392, de

5/10/2004,  que  estabelece  destinação  preferencial  a  idosos  e  pessoas  com
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deficiência de apartamentos térreos em edifícios construídos pelo Estado por meio de

programas habitacionais; e a Lei nº 18.315, de 6/8/2009, que estabelece as diretrizes

para a formulação da política estadual de habitação de interesse social.

No  âmbito  do  Executivo,  várias  políticas  têm  sido  implementadas  visando  a

combater ou a minimizar o problema do déficit habitacional. Destaca-se, entre elas, o

Programa Estruturador nº 25 – Lares Geraes –, gerenciado pela Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Regional  e Política Urbana.  Esse Programa consta do Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  –  PPAG  –  2008-2011  e  integra  a  Área  de

Resultados Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva. O objetivo é reduzir o déficit

habitacional, criando condições de acesso a moradias seguras, dignas e saudáveis

para famílias de baixa renda ou moradores de habitações precárias. Para atingir tal

objetivo, o Programa é composto por várias ações, entre as quais destaca-se a Ação

1302 - Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais, cuja finalidade

é promover a construção, reforma e melhoria de moradias para a população de baixa

renda ou em áreas de risco, em todo o Estado. Apesar das medidas efetivadas pelo

governo, pode-se perceber que ainda há muito que fazer para solucionar o déficit

habitacional e a precariedade de habitações no Estado.

Como  bem  destacou  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  os  processos  de

revisão do PPAG e a aprovação das leis do ciclo orçamentário constituem importantes

instrumentos  de  que  o  Legislativo  dispõe  para  atuar  na  formulação  de  políticas

públicas  e  interferir  em  sua implementação.  Assim,  um caminho para  viabilizar  a

intenção do autor seria a apresentação de emenda ao projeto de lei  do PPAG, na

ocasião de sua tramitação nesta Casa, inserindo uma ação específica no Programa

Lares  Geraes  para  atendimento  prioritário,  nos  programas  habitacionais,  às

populações em áreas de risco.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça identificou vícios formais de

iniciativa  e  competência  nos  arts.  2º  a  4º  da  proposição,  mas  considerou  a

importância do conteúdo do art. 1º, que, ao prever prioridade de atendimento para as

famílias  residentes  em  áreas  de  risco,  obedece  ao  princípio  da  igualdade,  pois

estabelece uma discriminação positiva  em favor  de grupo populacional  exposto  a

situação que merece atenção especial do Estado. Tendo em vista a existência da Lei
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nº 18.315, de 6/8/2009, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que seria

mais adequado incluir a norma pretendida pelo projeto como dispositivo dessa lei, o

que  a  levou  a  apresentar  o  Substitutivo  nº  1.  Concordamos  com  a  modificação

proposta  pela  Comissão  anterior,  pois  está  em  consonância  com  o  princípio  da

consolidação das leis, que deve reger a atividade legislativa.

Em  relação  ao  projeto  anexado,  cumpre-nos  observar  que  ele  tem  conteúdo

idêntico  ao  substitutivo  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  na

ocasião  da  tramitação nesta  Casa,  na  Legislatura  passada,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.690/2010, que deu origem ao projeto em análise. Como a referida Comissão ao

analisar o Projeto de Lei nº 1.099/2011 reafirmou em seu parecer o posicionamento

anterior, o conteúdo do projeto anexado restou idêntico ao Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.099/2010 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Juninho Araújo, relator – Pompílio Canavez.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 2 APRESENTADO NO 1º TURNO AO

PROJETO DE LEI Nº 126/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 610/2007, estabelece diretrizes para o apoio do

Estado à fruticultura no Triângulo Mineiro.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do Substitutivo nº

1, que apresentou.

Em  seguida,  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  opinou  pela

aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresentou.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram
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anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 1.371/2011, de autoria da Deputada

Ana Maria Resende, e 1.608/2011, de autoria do Deputado Luiz Henrique. O primeiro

estabelece diretrizes  para  o  apoio  do  Estado  à  fruticultura  no  Norte  de  Minas;  o

segundo dispõe sobre o Circuito das Frutas e dá outras providências.

Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1.

Na  fase  de  discussão  do  projeto  em  Plenário,  no  1º  turno,  o  Deputado  Luiz

Humberto Carneiro apresentou o Substitutivo nº 2, que vem a esta Comissão para

receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 126/2011 objetiva estabelecer diretrizes para o apoio do Estado

à fruticultura na Região do Triângulo Mineiro.

No decorrer da discussão da matéria nas Comissões acima citadas, verificou-se

que a Lei nº 12.998, de 1998, que cria o Programa Mineiro de Incentivo a Fruticultura

e  dá  outras  providências,  já  prevê,  para  todo  o  Estado,  as  medidas  contidas  no

projeto. Porém, evidenciou-se também a necessidade de se promoverem alterações

nessa  lei,  com  o  intuito  de  melhor  orientar  e  detalhar  ações  de  estímulo  ao

desenvolvimento de polos de fruticultura no território mineiro.

O Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, propõe a alteração do

art.  2º  da  citada  lei,  nele  acrescentando  o  inciso  V,  qual  seja  “estimular  o

desenvolvimento  de  polos  de  fruticultura  em  todas  as  regiões  do  Estado”.  Já  a

emenda  a  esse  substitutivo,  proposta  pela  Comissão  de  Política  Agropecuária,

acrescenta à lei um artigo que define, de forma mais clara e objetiva, como se dará a

atuação do poder público em prol desses polos.

O Substitutivo nº 2, além de incorporar todas as medidas previstas no Substitutivo

nº 1 e na emenda acima citados, acrescenta o inciso XI ao art. 3º da Lei nº 12.998.

Esse novo dispositivo,  complementando as demais medidas propostas,  explicita a

atribuição do Executivo de “apoiar a criação, a expansão e o desenvolvimento de

polos de excelência em fruticultura”.

Em  nosso  entendimento,  o  Substitutivo  nº  2  deve  prosperar,  pois  consolida  e

aperfeiçoa as medidas anteriormente aprovadas pelas Comissões responsáveis pelo
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exame da matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Substitutivo nº 2 apresentado ao

Projeto de Lei nº 126/2011.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Fabiano Tolentino,  Presidente  -  Doutor  Viana,  relator  -  Rômulo  Viegas  -  Romel

Anízio.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE AGOSTO DE 2011

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 11/8/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Ana Maria Resende - Bruno Siqueira - Carlin Moura

- Carlos Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Duarte Bechir - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Carlos Miranda - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Rogério Correia -

Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a ordinária de terça-feira, dia 16, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 16/8/2011.).

ATA DA 1ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO DE CIPE RIO DOCE, EM

12/5/2011, NA 17ª LEGISLATURA

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Carlos Henrique e José Henrique, membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Coordenador,  Deputado  Carlos  Henrique,  declara

aberta a reunião e informa que, por se tratar da 1ª reunião da Comissão, não há ata a

ser lida e informa que a reunião se destina a programar as atividades da Comissão.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
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são aprovados  requerimentos dos  Deputados  Carlos  Henrique,  Rosângela  Reis  e

José Henrique, em que solicitam sejam realizadas audiências públicas em Municípios

da Bacia do Rio Doce para debater a Deliberação Normativa do Copam nº 96/2006;

os  programas  dos  Governos  Federal  e  Estadual  em  prol  do  saneamento  básico

municipal; a ampliação das áreas de vegetação nativa e de recuperação de áreas

degradadas  na  Bacia  do  Rio  Doce  e  iniciativas  da  Emater-MG,  em  ações  de

preservação  ambiental;  reunião  para  debater  a  situação  da  cobertura  vegetal  na

Bacia do Rio Doce; os projetos e as iniciativas de entidades públicas e privadas que

visam à ampliação das áreas de vegetação nativa, à recuperação ambiental de áreas

degradadas e ao manejo integrado de sub-bacias no âmbito da Bacia Hidrográfica do

Rio Doce e o aperfeiçoamento das formas de interação e cooperação entre entidades

que atuam na melhoria das condições socioambientais da Bacia Hidrográfica do Rio

Doce; reunião especial para eleição do Presidente e do Vice-Presidente para o biênio

2011-2012, e reunião para discutir a Agência de Bacia, a cobrança pelo uso da água e

o  Plano  Integrado  de  Recursos  Hídricos  da  Bacia  do  Rio  Doce  e  os  programas

desenvolvidos pelo Ministério das Cidades e pela Funasa em prol  do saneamento

básico  municipal;  do  Deputado Carlos  Henrique em que solicita  sejam realizadas

audiências públicas nas cidades de João Monlevade, Ipatinga, Coronel Fabriciano,

Timóteo, Itabira, Caratinga e Governador Valadares, para discutir medidas atenuantes

dos efeitos de desastres hidrológicos decorrentes dos múltiplos usos das águas do

Rio Doce e seus afluentes; do Deputado José Henrique em que solicita seja realizada

audiência pública no Município de Aimorés para discutir a implementação do Parque

Sete Salões; visita ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, com o objetivo de apresentar os membros da Cipe Rio Doce e cobrar a

implementação de sistema de alerta meteorológico e obter esclarecimentos sobre o

andamento do processo de cobrança pelo uso da água. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Carlos Henrique, Coordenador - Hélio Gomes - Rosângela Reis.
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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/7/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin  Moura  e  Duarte  Bechir  (substituindo  este  ao  Deputado  Antonio  Lerin,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Parlamentar  Social),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  André  Quintão,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  do  Deputado  André  Quintão  (3)  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  conjunta  com  a  Comissão de  Meio  Ambiente  para  debater,  em

audiência  pública,  a  Criação  do  Parque  Estadual  Serra  de  Santa  Helena,  no

Município  de  Sete  Lagoas;  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

comemorar os 21 anos de fundação da Associação de Catadores de Papel, Papelão

e Material Reaproveitável de Belo Horizonte - Asmare -, os 10 anos de fundação do

Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - Insea - e do Movimento Nacional

de Catadores de Materiais Recicláveis - MNCR - e debater o papel dessas entidades

na defesa dos direitos  dos catadores e do reconhecimento de seu trabalho como

agentes  ambientais  empreendedores  urbanos,  sempre  com  foco  nas  ações  que

buscam desenvolvimento e inclusão social (por solicitação do Insea); seja realizada

reunião de audiência pública para comemorar os 10 anos do Fórum Estadual do Lixo

e  Cidadania  e  os  10  anos  do  Festival  Lixo  e  Cidadania  e  para  debater

desenvolvimento  sustentável,  multiculturalismo,  empreendedorismo  e  educação

ambiental  (por  solicitação  do  Centro  Mineiro  de  Referência  em  Resíduos);  do

Deputado  Carlin  Moura  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  com  as

Comissões  de  Administração  Pública  e  de  Segurança  Pública,  no  Município  de

Montes Claros, com a finalidade de discutir assuntos de interesse dos Agentes de

Segurança do Sistema Prisional e Socioeducativo do Norte de Minas, em especial no
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que  se  refere  à  política  remuneratória  e  planos  de  carreira  da  categoria  (por

solicitação  da  Associação  dos  Agentes  de  Segurança  do  Sistema  Prisional  e

Socioeducativo do Norte de Minas). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Luiz Henrique.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/7/2011

Às 16h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fabiano Tolentino e Rômulo Viegas,  membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo

Viegas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  Suspende-se  a  reunião  às  16:10  para  entendimentos.

Reabertos  os  trabalhos às  18h15min,  registra-se a  presença do Deputado Romel

Anízio. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projeto  de  Lei  nºs  636/2011  em  2º  turno

( Rômulo Viegas); 1.017/2011 em 1º turno (Fabiano Tolentino); e 1.936/2011 em turno

único  (  Rômulo  Viegas).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei 636/2011 em 2º turno( Relator: Deputado

Rômulo Viegas), na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  os requerimentos dos Deputados Rogério Correia em que solicita  seja

realizada audiência pública para apresentação do Projeto Nutre Minas, desenvolvido
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pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário;  Antônio  Carlos  Arantes  e  Fabiano

Tolentino  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ofício  ao  Sr.  Pedro  Meneguetti,

Subsecretário da Receita Estadual, solicitando a concessão de regime especial para

as  cooperativas  de  leite,  no  âmbito  da  Associação  de  Cooperativas  de  Leite  no

Sudoeste  Mineiro  -  Minas  Leite;  Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicita  seja

formulado  voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Roberto  Simões,  Presidente  da

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, pelos 60 anos de

sua  fundação;  Romel  Anízio  (3)  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com os Srs. José Alves Camargos e Jair Alves Camargos, produtores

rurais do Município de Ituiutaba, pela homenagem que receberam da Faemg, por

terem figurado entre os dez melhores produtores rurais do Estado; seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Romildo Fernandes, produtor rural, pelo sucesso na

produção de uva e banana no Município de Capinópolis; e seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Romes Gouveia Bastos, Presidente do Sindicato Rural de

Ituiutaba, pela homenagem que receberam da Faemg, na oportunidade da entrega da

Medalha do Mérito Rural. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Fabiano Tolentino, Presidente - Romel Anízio- Rômulo Viegas- Doutor Viana.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

2/8/2011

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Fabiano Tolentino e Gustavo Perrella, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina  a  apreciar  matéria  constante  na  pauta  e  discutir  e  votar  proposições  da
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Comissão.  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no

“Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre  parênteses  (14/7/2011).  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nºs 1.767/2011, em turno único (Deputado

Tadeu  Marins  Leite),  1.840/2011,  em  turno  único  (Deputado  Fabiano  Tolentino),

30/2011 e 1.942/2011, em turno único, e 881/2011, no 1° turno (Deputado Adelmo

Carneiro Leão), 1.316/2011 e 1.612/2011, em turno único (Deputado Marques Abreu),

639/2011 e 1.851/2011, em turno único (Deputado Gustavo Perrella).Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  que dispensam a apreciação do Plenário.  Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 1.384/2011,1.398/2011, 1.448/2011 e 1.499/2011. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Marques  Abreu,  Tadeu  Martins  Leite,

Fabiano  Tolentino,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Gustavo  Perrella  em  que  solicitam  ao

Presidente desta Casa a inclusão, na programação da TV Assembleia, de cobertura

dos Jogos Escolares de Minas Gerais – Jemg- e dos Jogos do Interior de Minas –

Jimi - e de campanhas publicitárias com o objetivo de incentivar a prática esportiva,

compreendida  como  instrumento  de  promoção  da  vida  saudável.  A  Presidência

recebe,  para  posterior  apreciação,  requerimentos  dos  Deputados  Marques  Abreu,

Tadeu Martins Leite, Fabiano Tolentino, Adelmo Carneiro Leão, Gustavo Perrella em

que solicitam seja elaborada agenda de atividades desta Comissão, com os eventos

e temas constantes no Anexo, de modo a dar prosseguimento às sugestões colhidas

durante a realização do Fórum Democrático para Desenvolvimento de Minas Gerais,

com  vistas  ao  aperfeiçoamento  das  políticas  públicas  de  esporte  e  juventude  do

Estado;  seja  encaminhado  ofício  Secretária  de  Estado  de  Educação  solicitando

informação referente ao número de quadras poliesportivas e equipamentos esportivos

existentes nas escolas públicas estaduais de Minas Gerais, indicando o endereço da

unidade e a situação física deles, bem como os eventuais projetos de recuperação,

construção ou instalação; seja encaminhada correspondência às instituições públicas,
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federações esportivas, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg

-,  Associação  Comercial  de  Minas  Gerais  –  ACMG  -  e  a  outros  interessados,

instruindo sobre a publicação da cartilha "Lei de incentivo ao esporte", constante no

“site” da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com vistas a promover campanha

orientadora sobre as formas de captação de recursos materiais e financeiros públicos

para  a  realização  de  projetos  esportivos.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/8/2011

Às 9h3min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo, membro

da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir as violações de direitos humanos dos moradores atingidos pelas atividades

da Usina Hidrelétrica de Candonga, no Município de Santa Cruz do Escalvado,  e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  dos  Srs.  Deputado

Antônio Júlio, Líder da Minoria, encaminhando documento subscrito pelo Presidente

do Sindicato dos Produtores Rurais de Martinho Campos em que relata a insegurança

pública em que se encontra a população e solicitando o apoio desta Comissão para

solução  do  problema;  Gabriel  Silva  Ribeiro,  Secretário  Nacional  de  Promoção  e

Defesa dos Direitos Humanos (substituto), comunicando o recebimento do Ofício nº

1.211/2011/SGM,  que  lhe  encaminhou  as  notas  taquigráficas  da  22ª  Reunião

Extraordinária  desta  Comissão;  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de

Justiça, comunicando que recebeu o Ofício nº 1.611/2011/SGM e que o encaminhou à

Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Capital, para tomada de

providências;  Cel.  PM  Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  Corregedor  da  PMMG,
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prestando  informações  sobre  os  fatos  envolvendo  militares  estaduais  lotados  no

Município de João Pinheiro; Márcio Tadeu Scoralick, encaminhando a esta Comissão,

para tomada de providências, denúncia de violação de direitos humanos contra ele

cometida  pela  ONG Valorizar,  sediada nesta  Capital;  Ten.-Cel.  PM Edvanio  Rosa

Carneiro, comunicando que a polícia militar, mediante requisição do Poder Judiciário

de  Itabira,  procederá  à  remoção  compulsória  das  famílias  que  invadiram  o

aglomerado  Drummond,  situado  na  zona  urbana  desse  Município;  e  de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses:  ofícios  das  Sras.  Scheilla  Samartini  Gonçalves,  Superintendente  da

Regional de Regularização Ambiental Central  Metropolitana da Secretaria  de Meio

Ambiente;  Riza  Aparecida  Nery,  Juíza  de  Direito  Auxiliar  da  5ª  Vara  da  Fazenda

Pública Estadual e Autarquias; Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil;

Renata Vilhena, Secretária de Planejamento; Gilda Alves Correia, Coordenadora da

Vigilância  Sanitária  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Uberlândia;  dos  Srs.

Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social;  Alceu  José  Torres  Marques,

Procurador-Geral de Justiça; Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do TJMG;

Jorge Luiz Paradela Cunha,  Diretor Executivo de Engenharia e Gestão Predial do

TJMG;  João  Octacílio  Silva  Neto,  Delegado  Regional  de  Polícia  Civil;  Fernando

Teixeira Frota Soares, Corregedor da Secretaria de Defesa Social; Cel. PM Hebert

Fernandes Souto Silva, Corregedor da PMMG (2); Eduardo Soares Leal, Delegado

Federal  do  Desenvolvimento  Agrário  de  Minas  Gerais;  Alte  Saturno  Evangelista

Zylberberg, Diretor Industrial da Indústria de Material Bélico do Brasil; Sandro José

Neis, Corregedor Nacional do Ministério  Público (2); Rodrigo Filgueira de Oliveira,

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos Humanos (3); José Ricardo dos Santos de Freitas Véras, Juiz Auxiliar da

Corregedoria-Geral de Justiça (14/7/2011); da Sra. Júnia Soares Nader, Procuradora-

Chefe em exercício da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região; dos Srs.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado; Fernando Teixeira Frota

Soares,  Corregedor  da  Secretaria  de  Defesa  Social;  Guilherme Augusto  de  Faria

Soares, Superintendente de Atendimento ao Preso da Secretaria de Defesa Social;

Elder  Gonçalo  M.  Dangelo,  Subcorregedor  de  Polícia  Civil;  Maj.  PM  Wanderson
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Santiago Barbosa, Comandante da 22ª Companhia Independente da PMMG; Cel. PM

Divino Pereira de Brito, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG; Aelton Freitas e

Bonifácio de Andrada, Deputados Federais; Alceu José Torres Marques, Procurador-

Geral  de  Justiça  do  Estado  (4);  Aurélio  José  Lara,  Vice-Presidente  do  Crea-MG;

Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social;  Cláudio  Renato  dos  Santos

Costa,  Presidente do Tribunal  de Justiça (30/7/2011).  A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Nívea Soares da Silva e Maria

Albanita Roberta de Lima, respectivamente Subsecretárias de Assistência Social e de

Projetos Especiais da Sedese; os Srs. Gilmar de Paula Lima, Prefeito Municipal de

Santa Cruz do Escalvado; Leonardo Sorbliny Schuchter, Superintendente Regional de

Regularização Ambiental na Zona da Mata; José Antonio dos Santos, representante

da  Associação  dos  Atingidos  pela  Usina  Hidrelétrica  de  Candonga;  Padre  João,

Deputado Federal, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval

Ângelo, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Registra-se  a  presença  dos  Deputados  Duarte  Bechir  e  Celinho  do  Sinttrocel

(substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do Bloco Minas

sem Censura). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia e Celinho

do Sinttrocel  (5)  em que solicitam sejam encaminhados ao Conselho Nacional  de

Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  as  notas

taquigráficas da 41ª Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido de providências

para vistoriar  o  sistema da Guarda Municipal  de  Belo  Horizonte,  considerando-se

denúncias  sobre violações de direitos  humanos e sobre processo de militarização

nessa Corporação e para que seja avaliada a possibilidade de a Procuradoria-Geral

de  Justiça  do  arguir  a  inconstitucionalidade  do  Estatuto  da  Guarda  Municipal,

considerando-se  as  citadas  denúncias;  sejam  encaminhados  à  Polícia  Federal,  à

Senasp,  ao  Ministério  da  Justiça  e  à  Controladoria-Geral  da  União  as  notas
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taquigráficas  acima  citadas  e  pedido  de  providências  para  averiguar  possíveis

violações de direitos humanos e irregularidades na utilização de dinheiro na Prefeitura

de Belo  Horizonte,  estando essas irregularidades  relacionadas com denúncias  de

militarização  e  uso  de  recursos  pela  Guarda  Municipal;  sejam  encaminhados  à

Corregedoria  de  Polícia  Militar  as  referidas  notas  taquigráficas  e  pedido  de

providências para que seja apurada a conduta do Ten. PM Daniel Prado durante o

episódio ocorrido em 27/7/2011 na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, quando,

conforme  denúncias,  guardas  municipais  teriam  sido  retirados  com  uso  de  força

durante a realização de um protesto, ocasionando a violação dos direitos humanos

desses profissionais;  seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de

providências para agilizar a apuração das denúncias sobre possíveis irregularidades

no  uso  de  recursos  públicos  na  Guarda  Municipal  de  Belo  Horizonte;  sejam

encaminhados  ao  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte  as  referidas  notas

taquigráficas  e  pedidos  de  providências  para  que  evite  possíveis  retaliações  ou

punições  aos  guardas  municipais  envolvidos  no  episódio  ocorrido  na  sede  da

Prefeitura em 27/7/2011, quando esses profissionais protestaram contra demissões e

irregularidades ocorridas na Guarda Municipal,  bem como aos guardas municipais

que  participaram da audiência  pública  realizada  em 2/8/2011  por  esta  Comissão;

Durval Ângelo (2) em que solicita sejam encaminhados à Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e ao Conselho de Política

Ambiental de Minas Gerais - Copam - as notas taquigráficas desta reunião e pedido

de providências para a fiscalização do cumprimento das condicionantes ainda não

atendidas  pelo  Consórcio  Candonga  no  que  se  refere  à  Usina  Hidrelétrica  de

Candonga Risoleta Neves; sejam encaminhadas as notas taquigráficas desta reunião

aos  seguintes  órgãos:  Semad;  Copam;  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social;

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social;  Secretaria  Especial  de  Direitos

Humanos  da  Presidência  da  República;  Ministério  de  Minas  e  Energia;  Agência

Nacional de Energia Elétrica; Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado; setor de meio

ambiente  e  patrimônio  cultural  da  Procuradoria  da  República  no  Estado;  juízo  e

promotoria  da  2ª  Vara  Cível  de  Ponte  Nova;  relatoria  do  Processo  nº

1.0521.04.032.157-7/006, da 8ª Câmara Cível do TJMG. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - Liza Prado.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/8/2011

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Elmiro

Nascimento,  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,

publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2011. O Presidente acusa o recebimento

do  Projeto  de  Lei  nº  903/2011,  para  o  qual  designou  relator  o  Deputado  Hely

Tarqüínio.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.677/2011, que

recebeu  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  nº  1.235/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Hely

Tarqüínio,  Carlos  Mosconi,  Adelmo Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson Batista,  Antônio

Lerin e Bosco, em que solicitam seja realizada visita ao Hospital Dr. Hélio Angotti, no

Município de Uberaba, a fim de conhecer a realidade e as atividades desenvolvidas

pela  referida  instituição;  Carlos  Mosconi  (2),  em  que  solicita  sejam  realizadas

audiências  públicas  para  debater  irregularidades  no  funcionamento  das  seguintes
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instituições: Hospital São Bento, Hospital Santana, Hospital SOS Medicina e Cirurgia

de Urgência Ltda., Santa Casa de Misericórdia de Sabará e Fundação Hilton Rocha;

e a necessidade de as operadoras de planos de saúde reajustarem os valores pagos

a  profissionais  e  empresas  prestadoras  de  serviços  de  fisioterapia  e  terapia

ocupacional; Maria Tereza Lara, em que solicita seja realizada reunião no Município

de Prudente de Morais para debater, em audiência pública, os impactos na saúde dos

moradores e no meio ambiente do Município, produzidos pelas atividades da empresa

Incineração e Controle Ambiental; Pompílio Canavez, Liza Prado e Almir Paraca, em

que  solicitam  seja  realizada  reunião  conjunta  com  as  Comissões  de  Segurança

Pública e de Assuntos Municipais e Regionalização, a fim de debater a prevenção ao

uso de drogas, espeicalmente oxi e crack, bem como o tratamento de dependentes;

Luiz Carlos Miranda, em que solicita seja realizada reunião no Município de Teófilo

Otôni  para  debater,  em  audiência  pública,  os  problemas  de  saúde que  afetam a

macrorregião; Celinho do Sinttrocel (2), em que solicita sejam realizadas audiência

pública para discutir a situação do Hospital Siderúrgica - Associação Beneficente de

Saúde de São Sebastião,  no Município de Coronel  Fabriciano;  e visita  técnica ao

Hospital Siderúrgica; Rosângela Reis, em que solicita seja realizada audiência pública

para debater a crise financeira enfrentada pelo Hospital Siderúrgica; Liza Prado (2),

em  que  solicita  sejam  realizadas  audiência  pública  para  discutir  assuntos

relacionados a políticas públicas no Estado, integrativas e complementares, voltadas

para a medicina alternativa, buscando integrar os planos de saúde, convênios, as

minorias sem alternativas e a assistência a pacientes de urgências e emergências em

geral; e reunião para debater a utilização do anticorpo, produzido em laboratório, que

"defende" pulmões de bebês contra o Vírus Sincicial Respiratório; Liza Prado, Almir

Paraca  e  João  Leite,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  conjunta  com  a

Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater,  em  audiência

pública,  a  prevalência,  o  tratamento  e  a  política  para  doenças  transmissíveis  por

condições sanitárias, com a participação das autoridades estaduais coordenadoras

do combate a essas doenças. Ato contínuo,  são recebidos pela Presidência,  para

serem apreciados em reunião posterior, requerimentos dos Deputados Fred Costa,

em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a situação
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do  Hospital  Sofia  Feldman,  em  Belo  Horizonte;  João  Leite,  em  que  solicita  seja

realizada reunião para  debater  a  esclerose lateral  amiotrófica;  e  Adelmo Carneiro

Leão, em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Segurança

Pública para discutir, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 1.133/2011, que institui

a Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária e dá outras

providências. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Adelmo

Carneiro Leão - Neider Moreira.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 3/8/2011

Às 10h1min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Dalmo

Ribeiro Silva, Carlin Moura e Neilando Pimenta, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e  comunica  o  recebimento  de  correspondência  publicada no “Diário  do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: do Sr. Luiz Carlos Pinto, Prefeito

Municipal de Caxambu; da Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires, Chefe de Gabinete de

Educação do Governo do Estado;  da  Sra.  Maria  das Graças Gomes,  Diretora  da

Escola Estadual  de Jaguaritira;  do Sr.  João Aurélio Tabosa;  da Sra.  Márcia Luíza

Vilela  Terra,  Secretária-Geral  da  Câmara  Municipal  de  Varginha;  do  Sr.  Saulo

Clementino  Martins  Filho  (14/7/2011);  e  do  Sr.  João  dos  Reis  Canela,  Reitor  da

Unimontes. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 119 e 349/2011, no
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1º turno (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 692/2011, no 2º turno, e 780 e 1.617/2011,

no  1º  turno  (Deputado  Paulo  Lamac);  479  e  828/2011,  no  1º  turno,  (Deputado

Neilando Pimenta);  466,  no 2º  turno,  e 698 e 1.368/2011,  no 1º  turno,  (Deputado

Carlin Moura); 1.169/2011, no 1º turno (Deputado Bosco). Nesse momento, retira-se

da reunião o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação,  são aprovados,  em

turno  único,  o  parecer  pela  aprovação  com  a  Emenda  nº  1  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.323/2011  (relator:  Deputado  Carlin

Moura), e, em 1º turno, o parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei nº 302/2011 (relator: Deputado

Bosco). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão

e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei

nºs  844 e  1.668/2011,  que receberam  parecer  por  sua aprovação.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.140, 1.141,

1.148, 1.196, 1.239 a 1.243/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação,  é  aprovado  requerimento  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  em  que

solicita  seja realizada reunião  de  audiência  pública  conjunta  com a  Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater a precariedade do sistema

de transporte escolar no Estado. São recebidos pela Presidência requerimentos da

Deputada Liza Prado em que solicita seja realizada reunião com convidados para

discutir a questão da merenda escolar da rede estadual de ensino do Município de

Uberlândia e avaliar as reais condições de preços e propostas do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação - FNDE - aos produtores cadastrados no Programa

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf -; e do Deputado Antônio

Júlio em que solicita  sejam realizadas visitas às escolas da rede pública estadual

selecionadas  para  participar  do  Projeto  Educacional  Professores  da  Família.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Dalmo Silva Ribeiro, Presidente - Carlin Moura - Neilando Pimenta.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/8/2011

Às 14h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Ulysses Gomes e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  Suspende-se  a  reunião.  Às

14h12min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Doutor Viana,

Gustavo Perrella, João Vítor Xavier, Ulysses Gomes e Duarte Bechir (substituindo o

Deputado Romel Anízio, por indicação da Liderança do BPS). A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da

Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento; e dos Srs. Antonio José Gonçalves

Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social; Daniel Silva

Balaban,  Presidente  do  FNDE;  e  Humberto  Miranda  Cardoso,  Diretor  de  Gestão

Interna  do  Ministério  da  Cultura  (14/7/2011);  Daniel  Silva  Balaban,  Presidente  do

FNDE (3.949); João Marcelo Intini,  Diretor do Departamento de Apoio à Produção

Familiar  e  ao  Acesso  à  Alimentação  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e

Combate à Fome; Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da CEF; e

Luciano Rezende, Presidente da Comissão Especial  das Taxas sobre Terrenos de

Marinha  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do Espírito  Santo;  e  da  Sra.  Luzia

Guedes  da  Silva  Mendes,  Coordenadora-Geral  de  Convênios  do  Ministério  do

Desenvolvimento  Agrário  (30/7/2011).  A seguir,  faz  a  leitura  da  comunicação  do

Deputado Antônio Júlio de que estará fora do País no período de 3 a 12/8/2011. O

Presidente  acusa o recebimento das  seguintes  proposições,  no 1º  turno,  para as
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quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 25, 58 e 811/2011

(Deputado João Vítor  Xavier);  255,  773 e 1.283/2011 (Deputado Zé Maia);  524 e

606/2011 (Deputado Romel Anízio); 779, 897 e 1.025/2011 (Deputado Doutor Viana);

1.024, 1.069 e 1.119/2011 (Deputado Antônio Júlio) e 1.079 e 1.268/2011 (Deputado

Ulisses Gomes). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O Projeto de Lei Complementar nº 7/2011 e os Projetos de Lei nºs 1.024,

1.069  e  1.119/2011  são  retirados  de  pauta,  o  primeiro,  por  determinação  do

Presidente  da  Comissão  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais  e  os  outros,

atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Júlio, aprovado pela Comissão.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 25/2011 na forma do Substitutivo nº 1;

577/2011;  578  e  811/2011  na  forma  dos  Substitutivos  nºs  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça (relator: Deputado João Vítor Xavier); 606/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da

Comissão de Saúde (relator: Deputado Duarte Bechir, em virtude de redistribuição);

779 e 897/2011 na forma dos Substitutivos nºs 1, da Comissão de Constituição e

Justiça; 1.025/2011 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Saúde (relator:

Deputado Doutor Viana); e 1.378/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Gustavo  Perrella,  em  virtude  de

redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 58/2011, no 1º turno, deixa de ser

apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado João

Vítor  Xavier.  Passa-se à 2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

1.229 e  1.232/2011.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes - Sebastião Costa - Romel Anízio.
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/8/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Elismar  Prado,  Rômulo  Veneroso  e  Luiz  Henrique,  membros  da

supracitada Comissão.  Está  presente,  também, a  Deputada Liza  Prado.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Rômulo  Veneroso,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina  a  discutir  a  implementação  do  Conselho  Estadual  de  Política  Cultural  de

Minas  Gerais,  criado  pela  Lei  Delegada  nº  180,  de  20/1/2011.  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Fernanda Medeiros

Azevedo  Machado,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,

representando a Sra. Eliane Parreiras, Secretária de Estado de Cultura; e Magdalena

Rodrigues da Silva, Presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos

de Diversões do Estado de Minas Gerais; e os Srs. Rômulo Duque, Presidente do

Sindicato  dos  Produtores  de  Artes  Cênicas  de  Minas  Gerais;  Pedro  Paulo  Cava,

Diretor do Teatro da Cidade; Makely Ka, Presidente da Cooperativa de Música de

Minas - Comum -; Leonardo Lessa, ator do Grupo Teatro Invertido e integrante do

Movimento Nova Cena; Mauro Werkema, jornalista; e Amilcar Viana Martins Filho,

Diretor-Curador da Coleção Mineiriana do Instituto Cultural Amilcar Martins, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada

Luzia  Ferreira,  autora  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião,

passa  à  3ª  Fase  da  Ordem  do Dia,  que  compreende a  discussão  e  votação  de

proposições  da Comissão,  e recebe requerimentos de autoria  da  Deputada Luzia

Ferreira  e  do  Deputado  Elismar  Prado  (2),  para  posterior  apreciação,  em  que

solicitam sejam enviados ofícios ao Governador do Estado para que, no processo de

definição dos representantes da sociedade civil para compor o Conselho Estadual de
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Política  Cultural,  seja  referendada  a  escolha  de  cada  uma  das  áreas  artístico-

culturais,  com  a  designação do  candidato  mais  votado em  cada uma delas  para

membro efetivo do referido Conselho, e ao Governador do Estado e à Secretária de

Estado de Cultura solicitando a reavaliação da composição do Conselho Estadual de

Política  Cultural,  bem  como  o  sistema de  lista  tríplice  para  designação  de  seus

membros, que são representantes da sociedade civil, para a próxima composição do

Conselho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Carlos Mosconi.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/8/2011

Às  9h41min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite  e

Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a obter

esclarecimentos sobre a recusa do Delegado João Maurício Penna Lamounier em

receber, no dia 28/7/2011, ocorrência policial encaminhada a ele no Centro Integrado

de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional – CIA – e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  a  Sra.  Marinez  da  Silva  Santos,  vítima;  e  os  Srs.  Anderson

Alcântara Silva Melo, Subcorregedor da Polícia Civil, representando Cylton Brandão

da  Matta,  Delegado-Geral  da  Polícia  e  Corregedor  da  Polícia  Civil;  3º-sgt  Paulo

Henrique  Silva  Bonfim,  do  4º  Pel  PM  /15ª  Cia  Esp  /  49º  BPM;  Sd.  PM  Taciano

Jerônimo de Oliveira, do 1º Pel PM Esp/ 15ª Cia Esp / 49º BPM; Sd. PM Eduardo

Henrique Mendes Campos, do Pel PM/ 15ª Cia Esp / 49º BPM; 1º-Sgt PM Renato
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Ferreira dos Santos, do 41º BPM; Cb. PM Jenair Paulo Leite, do 1º Pel PM/ 15ª Cia

Esp / 49º BPM; Sd. PM Luciano Antônio da Silva, 5º Pel PM/ 15ª Cia Esp / 49º BPM;

Sd. PM Thiago Nicodemos Rufino Corrêa, da Coordenadoria de Cursos - CFS/CFAS;

Sd. PM Eder Lessa Felipe, 3º Pel PM/ 15ª Cia Esp / 49º BPM; 1º-Sgt PM Marcos

Antônio  Martins  Fonseca,  6º  Pel  PM/  15ª  Cia  Esp  /  49º  BPM;  3º-Sgt  PM  Pedro

Henrique Lacerda de Oliveira,  Cia Tático Móvel  /  49º BPM; João Maurício Penna

Lamounier,  Delegado  titular  da  4ª  Delegacia  de  Plantão  DOPCAD/CIA;  Leonardo

Vieira  Dias,  Delegado-Chefe  do  Departamento  de  Investigação,  Orientação  e

Proteção à Família e ao Menor, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Sargento  Rodrigues,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Foram

recebidos  pela  Presidência  documentos  do  Delegado  João  Maurício  Penna

Lamounier,  relativos aos plantões dos dias 28/7/2011 e 6/8/2011, e do Subtenente

Luiz Gonzaga Ribeiro, Coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Aspra,

contendo denúncia formulada à Controladoria-Geral do Estado sobre infratores que,

após soltura, passaram a ameaçar os policiais militares autores das prisões. Abertos

os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2011.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 10/8/2011

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva,  Carlin  Moura  e  Neilando  Pimenta,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin

Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício da Sra. Débora Maria

David Luz, Presidente em exercício do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente de Belo Horizonte - CMDCA-BH -, publicado no “Diário do Legislativo”

em 30/7/2011. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.220/2011, no

2º turno, do qual foi designado relator o Deputado Carlin Moura. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do

Projeto de Lei nº 466/2011, na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Carlin Moura); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 186/2011 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 818/2011 (relator: Deputado

Neilando  Pimenta),  ambos  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 853/2011 (relator: Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição) e 1.227/2011 (relator:  Deputado

Carlin Moura), ambos na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça; e os pareceres pela rejeição, no 1º  turno,  dos Projetos  de Lei  nºs 173 e

1.368/2011 (relator: Deputado Carlin Moura). O Projeto de Lei nº 479/2011 (relator:

Neilando Pimenta) é convertido em diligência à Universidade do Estado de Minas

Gerais  -  Uemg  -,  à  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -  Unimontes  -,  à

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig -, à Escola de

Saúde Pública do Estado de Minas Gerais - ESP -, à Fundação Helena Antipoff - FHA

-, e à Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho. Registra-se a presença

da  Deputada  Liza  Prado.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 544, 593 e 1.803/2011, que receberam

parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 1.270 e 1.285/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
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Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos da Deputada Liza Prado (2) em que solicita seja realizada reunião com

convidados para discutir a questão da merenda escolar da rede estadual de ensino

do Município de Uberlândia e avaliar as reais condições de preços e propostas do

Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  -  FNDE  -  aos  produtores

cadastrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, e seja alterado

o  calendário  dos  encontros  regionais  do  Fórum  Técnico  Segurança nas  Escolas,

realizado por  esta  Casa;  do  Deputado Fred Costa em que solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para discutir a educação infantil nos Municípios de Belo

Horizonte, Betim, Contagem e Ribeirão das Neves (registra-se o voto contrário do

Deputado  Carlin  Moura);  e  do  Deputado  Antônio  Júlio  em  que  solicita  sejam

realizadas visitas às escolas da rede pública estadual selecionadas para participar do

projeto  educacional  Professores  da  Família.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva - João Vítor Xavier.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 970/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo dar denominação à Rodovia LMG-738, que liga a sede do Município de

Coromandel ao Distrito de Santa Rosa dos Dourados.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  970/2011 tem como finalidade dar  a denominação de José

Salvador Calixto à Rodovia LMG-738, que liga a sede do Município de Coromandel

ao Distrito de Santa Rosa dos Dourados

Natural  do  Município  de  Coromandel,  o  homenageado  foi  líder  comunitário  e

produtor rural. Casou-se com Rita Eliza Calixto, com quem teve cinco filhos: Abílio

Assunção Calixto  e  Ronan  Alcântara  Calixto,  que seguiram  o  ofício  do  pai;  João

Batista Calixto, cientista de renome internacional; Ângela Maria Calixto Vassiliades,

artista plástica responsável pelos mosaicos que encantam e embelezam o Município

de Uberlândia; e Marlene Sebastiana Calixto, servidora pública estadual  lotada na

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais.

Viveu na comunidade de Santa Rosa dos Dourados, onde foi referência de cidadão,

pois  sempre  buscava  o  bem-estar  de  todos  e  ajudava  os  que  necessitavam,

fornecendo leite a crianças carentes ou abrigando famílias em sua fazenda.

Foi Juiz de Paz nos anos de 1954 e 1955. Posteriormente, ingressou na política,

sendo eleito vereador para a Câmara Municipal de Coromandel por três mandatos.

Por exercer suas atividades com grande responsabilidade na defesa dos interesses

da comunidade de Santa Rosa dos Dourados, está presente na memória de seus

conterrâneos como pessoa, cidadão e figura política.

Por tais razões, consideramos meritória e oportuna a pretensão de se perpetuar o

nome de José Salvador Calixto por meio da denominação pretendida pelo projeto de

lei em análise.

Cabe  ressaltar,  por  fim,  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de identificar corretamente a rodovia a ser

nomeada, uma vez que se trata do trecho que liga o entroncamento da MG-188 ao

Distrito de Santa Rosa dos Dourados, no Município de Coromandel.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 970/2011, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2011.
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Anselmo José Domingos, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.268/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Gustavo Valadares e resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 160/2007, institui, no âmbito do Estado de

Minas Gerais, as Áreas de Interesse Cultural, Turístico e Econômico - Aitecs.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar,

a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da proposição, com as Emendas n°s 1 e 2,  que apresentou.

A Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  na  análise  de

mérito, opinou pela rejeição do projeto.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos financeiros

e orçamentários.

Fundamentação

A proposição  pretende  estabelecer  no  Estado  as  Áreas  de  Interesse  Cultural,

Turístico e Econômico - Aitecs. Conforme define o projeto, as Aitecs constituem áreas

urbanas  ou  rurais  cujas  características  possibilitem  a  conjugação  de  esforços  do

Estado, Municípios e demais entidades locais para promover ações relacionadas à

cultura, turismo e desenvolvimento econômico. Os esforços conjuntos devem abarcar

questões  de  segurança  pública,  saneamento  básico,  limpeza  e  conservação,

instalação  adequada  aos  visitantes,  entre  outras  relacionadas  aos  objetivos  das

áreas. Ademais, as Aitecs seriam criadas por lei e formalizadas por meio de convênio

com  os  Municípios  e  demais  entidades  representativas,  competindo  ao  Estado  a

coordenação das ações, a direção e a fiscalização dos recursos humanos e materiais

fornecidos pelos demais entes.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição,  apresentando as Emendas  n°s  1 e 2,  que suprimem
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artigo inconstitucional do texto original e aprimoram a técnica legislativa.

A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, por sua vez, opinou

pela rejeição do projeto, fundamentando seu parecer em políticas públicas e normas

estaduais que já tratam da finalidade a que se propõe o projeto de lei em análise.

Na mesma linha, em pedido de diligência encaminhado à Secretaria de Estado de

Cultura - SEC -, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede - e à

Secretaria  de  Estado  de  Turismo  -  Setur  -,  a  proposição  recebeu  um  uníssono

parecer negativo. A Sede e a Setur foram contrárias à aprovação do projeto uma vez

que a proposição traz um arranjo que já vem sendo trabalhado no Estado, por meio

da certificação dos Circuitos Turísticos instituídos pelo Decreto n° 43.321, de 2003.

De  fato,  os  Circuitos  Turísticos,  integrantes  do  projeto  estruturador  Turismo

Competitivo em Minas Gerais da área de resultados Rede de Cidades e Serviços,

constituem atualmente o principal foco de atuação da Setur para o desenvolvimento

turístico  regional  no  Estado,  estruturando-se  em  um  arranjo  muito  próximo  ao

pretendido pelo autor. Os circuitos são entidades sem fins lucrativos, integradas por

membros da sociedade civil  e  do poder  público estadual  e municipal.  Existem no

Estado  52  Circuitos  Turísticos,  sendo  42  associações  de  Circuitos  Turísticos

certificadas pela Setur. Segundo a secretaria, cada circuito engloba um “conjunto de

Municípios de uma mesma região, com afinidades culturais,  sociais e econômicas

que se unem para organizar  e desenvolver a atividade turística regional  de forma

sustentável, consolidando uma identidade regional.”

Assim, desde a implantação desse modelo, a Setur vem desenvolvendo suas ações

de  forma  regionalizada  a  partir  dos  circuitos  existentes,  de  acordo  com  as

potencialidades e peculiaridades de cada destino, contando com a participação dos

Municípios, da iniciativa privada e da comunidade local. Os circuitos recebem assim

ações  relativas  à  sinalização  turística  rodoviária,  promoção  do  destino  turístico,

capacitação para o turismo, entre outras.

Desse modo,  não se pode deixar  de  considerar,  como aponta  a  Setur  na  Nota

Técnica  n° 07/2007,  enviada a esta Casa,  que “as po ssíveis ações e realizações

propostas pelo Projeto de Lei n° 160/2007 são verif icadas nos Circuitos Turísticos,

sendo  que  a  implantação  de  outro  “procedimento”  apenas  ocasionaria  novo  e
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desnecessário ônus para os Municípios envolvidos”.

Do ponto de vista orçamentário, as ações pertinentes à regionalização do turismo e

à provisão de investimentos destinados à recuperação ou valorização dos atrativos

turísticos públicos podem ser vistas no quadro abaixo:

Execução de Despesa Orçamentária – Armazém Siafi

* - O quadro contendo a Execução de Despesa Orçamentária - Armazém Siafi -, foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 13.8.2011.

Consulta realizada em 8/8/2011

A intenção do autor já se encontra, portanto, satisfeita, sendo similar a ações de

políticas públicas já consolidadas, uma das quais - Regionalização do Turismo - é

referência  na  concepção  de políticas  públicas  para  o  turismo,  e  que  não  trazem

impacto financeiro e orçamentário às finanças públicas estaduais, uma vez que as

autorizações de crédito já existem no orçamento vigente.

É  fundamental  enfatizar  que  a  ação  1057  Estratégia  do  Produto  Turístico  da

Prodetur é fundamentada no Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo -

Prodetur -, política pública federal que visa a organizar as intervenções públicas para

o desenvolvimento da atividade turística, através de processos de planejamento das

regiões turísticas. O escopo da ação estadual diz respeito ao investimento para a

recuperação  e  a  valorização  dos  atrativos  turísticos  públicos,  através  de  ações

direcionadas, por exemplo, a prover urbanização e qualificação de espaços urbanos

destinados ao turismo e à construção de equipamentos turísticos. Além disso, a ação

destina-se também a prover investimentos em infraestrutura e serviços básicos, como

saneamento básico e drenagem urbana de áreas turísticas e construção e melhoria

de terminais de passageiros.

Assim, entendemos que a vinda de um novo instrumento legal estabelecendo as

áreas  de  interesse  cultural,  turístico  e  econômico  não  é  oportuna  e  entraria  em

choque  com  os  mecanismos  já  existentes  na  definição  e  gestão  dos  Circuitos

Turísticos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.268/2011.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2011.



749
____________________________________________________________________________

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Doutor Viana - Gustavo Perrella -

Romel Anízio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 11/8/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Gustavo Perrella, notificando sua ausência do País no período de 11

a 24/8/2011. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2011

ATA

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/7/2011

Às  10h14min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Paulo  Lamac,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Paulo  Lamac,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A Presidência  informa que  a

reunião se destina a debater os graves problemas enfrentados pela população do

Município de Sabará em razão da ausência de política de desenvolvimento urbano

para  o  Bairro  de  Castanheiras,  localizado  na  divisa  com  o  Município  de  Belo

Horizonte. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Maria  Cristina  Fonseca  de  Magalhães,  Diretora  de  Planejamento  da  Urbel,

representando Márcio  Araujo  de  Lacerda,  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte;  e

Vivian  Barros  Martins,  Gerente  de  Apoio  à  Ordenação  Territorial  da  Secretaria

Extraordinária de Gestão Metropolitana, representando o Sr.  Alexandre da Silveira,

Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana;  e  os  Srs.  Claudius

Vinícius Leite Pereira,  Diretor-Presidente da Urbel;  William Lúcio Goddard Borges,

Prefeito Municipal de Sabará; Sérgio Neves Pacheco, Gerente do Distrito Alto Rio das

Velhas  da  Copasa-MG,  representando  o  Sr.  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,

Presidente dessa empresa; Ricardo Antunes Gomes de Oliveira, Vereador da Câmara

Municipal  de  Sabará;  Paulinho Motorista,  Vereador  da  Câmara Municipal  de  Belo

Horizonte; Antônio dos Reis de Jesus, Presidente da Associação dos Moradores do

Bairro Jardim das Castanheiras; José Luiz Ferreira de Almeida, Gerente Regional dos

Correios  em  Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana,  representando  a  Diretoria

Regional dos Correios em Minas Gerais; Klecius Alves da Silva, Chefe de Unidade do

Minas  Tênis  Country  Clube;  Maurílio  Barbosa  da  Silva,  Presidente  da  Câmara

Municipal  de  Sabará;  Argemiro  Afonso  Ramos,  Vice-Prefeito  de  Sabará,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, como autora do requerimento,



751
____________________________________________________________________________

tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2011.

Paulo Lamac, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 431/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de utilidade pública  a  Associação Cultural  Violeiros  da  Abadia  –

ACVA –, com sede no Município de Martinho Campos.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  431/2011 pretende declarar  de utilidade pública  a  entidade

Associação  Cultural  Violeiros  da  Abadia  –  ACVA –,  com  sede  no  Município  de

Martinho  Campos,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por

escopo difundir a arte musical e dar continuidade à tradição cultural dos violeiros.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  mantém  uma  orquestra  de  viola

caipira e uma escola para o ensino da música; estimula crianças, jovens e adultos a

descobrirem o mundo da música, buscando sua socialização e formação profissional;

promove  o  entretenimento  da  comunidade  local  com  apresentações  sociais  e

culturais; participa dos eventos municipais.

Diante do relevante trabalho realizado pela Associação Cultural Violeiros da Abadia
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em defesa dos valores da cultura popular, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 431/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.922/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Valemais  –  Instituto  Sociocultural  do

Jequitinhonha, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.922/2011 pretende declarar de utilidade pública o Valemais –

Instituto Sociocultural do Jequitinhonha, com sede no Município de Belo Horizonte,

organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 2002, com o escopo

de  contribuir  para  o  desenvolvimento  sociocultural  do  Vale  do  Jequitinhonha,

buscando a melhoria da qualidade de vida de seus moradores.

Com esse propósito, a instituição desenvolve programas de educação popular e de

formação de lideranças, defende os direitos e interesses do cidadão local, pesquisa e

estuda  a  realidade  da  região  e  contribui  para  a  construção  de  espaços  de

participação  popular.  Além  disso,  mantém  um banco  de  dados  sobre  a  memória

regional,  realiza  debates,  cursos  e  outros  eventos  sobre  a  realidade  cultural,

ecológica, social, política e econômica da região, promove exposições e feiras com

produtos  de  artesanato  produzidos  por  seus  assistidos  e fomenta  a  comunicação

local por meio de rádio e televisão comunitários.
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Diante do relevante trabalho realizado pelo Valemais  – Instituto Sociocultural  do

Jequitinhonha, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.922/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Elismar Prado, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2011

ATA

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 16/8/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -

Correspondência: Mensagens nºs 91 e 92/2011 (encaminhando os Vetos Parciais às

Proposições de Lei nºs 20.487 e 20.503, respectivamente), do Governador do Estado

- Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de

Lei nºs 2.301 a 2.316/2011 - Projeto de Resolução nº 2.317/2011 - Requerimentos nºs

1.314 a  1.321/2011 -  Comunicações:  Comunicação do Deputado  Hely  Tarqüínio  -

Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Viana e

Fred  Costa  -  Questões  de  ordem;  chamada  para  recomposição  de  quórum;

inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento -

Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Anselmo

José Domingos -  Antônio Carlos Arantes -  Antônio Genaro -  Antonio Lerin -  Arlen

Santiago -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Bruno Siqueira -  Carlos Henrique - Carlos

Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

-  Délio  Malheiros -  Delvito  Alves -  Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa -  Ivair  Nogueira -  João Leite -  João Vítor

Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira

- Paulo Lamac - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O Deputado Juninho Araújo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 91/2011*

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70,  da

Constituição  do  Estado,  decidi  opor  veto  parcial,  por  contrariedade  ao  interesse

público, à Proposição de Lei tombada sob o número 20.487, que altera a estrutura de

cargos  de direção e assessoramento  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

Ouvido  o Tribunal  de Contas do  Estado de Minas Gerais,  assim se manifestou

quanto ao dispositivo vetado:

§ 2º do Art. 2º

“Art. 2º - …........................................

§ 2° - Os cargos constantes no item I.1 do Anexo I de Supervisor de Segurança

Institucional  e  de  Supervisor  de  Tecnologia  da  Informação  são  de  recrutamento

limitado  a  serem  ocupados  por  servidores  efetivos  da  Secretaria  do  Tribunal  de

Contas, e os demais são de recrutamento amplo.”

Razões do Veto
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Entende o Tribunal de Contas que a reserva do recrutamento para os cargos de

Supervisor de Segurança Institucional e de Supervisor de Tecnologia da Informação

contraria  o  interesse  público  porque  impõe  restrição  de  escolha  a  um  universo

reduzido  de  servidores,  impedindo  a  contribuição  de  personalidades  outras  da

iniciativa privada com experiência e conhecimento que poderiam ser proveitosos ao

Estado.

Alerta,  também,  que  veto  ao  §  2º  do  art.  2º  da  Proposição  supramencionada

abrange apenas dois cargos, o que não acarreta qualquer impacto na diretriz adotada

no projeto de valorização do servidor efetivo e que mesmo sendo de recrutamento

amplo,  nada  impede  que  futuramente,  com  a  criação  de  cargos  correlatos  ou

treinamento adequado, estes cargos possam ser ocupados por servidores efetivos.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar o § 2º do art. 2º da

Proposição  de  Lei  nº  20.487,  devolvendo-a,  em  obediência  à  Constituição,  ao

necessário reexame dessa Egrégia Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 92/2011*

Belo Horizonte, 9 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição  do  Estado,  decidi  opor  veto  parcial,  por  contrariedade  ao  interesse

público, à Proposição de Lei nº 20.503, que cria cargos das carreiras de Agente de

Segurança Penitenciário, Gestor Ambiental, Professor de Educação Superior, Analista

Universitário e Técnico Universitário, reajusta os valores da vantagem pessoal a que

se refere o art. 1° da Lei n° 10.470, de 15 de abri l de 1991, e dá outras providências.

Eis a redação do dispositivo a ser vetado:

“Art. 7° - O “caput” do inciso I do art. 4° da Lei n° 15.463, de 13 de janeiro de 2005,

passa a vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte

parágrafo único:

‘Art. 4º - (…)
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I - na Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e na Fundação Helena

Antipoff - FHA -, cargos das carreiras de:

(…)

Parágrafo único -  Os cargos de que trata o inciso I  do “caput”  lotados na FHA

destinam-se  exclusivamente  ao  Instituto  Superior  de  Educação  Anísio  Teixeira  –

ISEAT.’.”.

Da análise do texto da Proposição, verifico que o acréscimo do parágrafo único ao

art.  4º  da  Lei  n° 15.463,  de  2005,  promovido  pelo  a rt.  7º  da  Proposição,  destina

cargos ao Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira - ISEAT. Instituto que, na

legislação vigente, não mais integra a Fundação Helena Antipoff, conforme se verifica

das razões do veto.

Razões do Veto

A Proposição  de  lei,  tal  como  enviada  à  Assembleia  Legislativa  por  meio  da

Mensagem do Governador nº 560/2010, previa, entre outras, a alteração da Lei nº

15.463, de 13 de janeiro de 2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de

Educação Superior do Poder Executivo, criando novos cargos.

Devo esclarecer que os cargos a serem criados para a Fundação Helena Antipoff

seriam lotados exclusivamente no Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira -

ISEAT, unidade integrante da estrutura orgânica da Fundação, nos termos do Decreto

nº 44.658, de 20 de novembro de 2007.

Durante a tramitação legislativa, entretanto, sobreveio a edição da Lei Delegada nº

180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

A mencionada Lei Delegada teve como objetivo estruturar a Administração Pública

direta e indireta, nos moldes necessários à perfeita execução do Plano de Governo

“Minas de Todos os Mineiros: as redes sociais de desenvolvimento integrado”, em

cujas bases assenta-se a proposta política governamental.

Note-se que, com a edição da Lei  Delegada,  foi  promovida uma ampla reforma

administrativa  com  a  modificação  da  estrutura  orgânica  das  entidades  da

administração direta e indireta, definindo suas atribuições, objetivos e denominações.

Transformando e extinguindo unidades da estrutura, criando e extinguindo cargos,
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funções, gratificações e parcelas remuneratórias.

A referida Lei Delegada, ao dispor sobre as finalidades e a estrutura da Fundação

Helena Antipoff, em seus artigos 100 e 101, não prevê que o Instituto Superior de

Educação Anísio Teixeira está integrado à sua estrutura orgânica, tornando sem efeito

a previsão do citado Decreto nº 44.658, de 2007.

Assim é que oponho veto parcial à Proposição de Lei nº 20.503, para excluir da

sanção o art. 7º, por entender que as prescrições ínsitas no dispositivo não atendem

o interesse público ao não mais  se harmonizarem com a nova estrutura orgânica

administrativa do Estado.

Ressalta-se que o veto ao dispositivo não traz consequências outras que não a

simples  adequação  da  Proposição  de  lei  à  atual  organização  administrativa  do

Estado, ficando preservada a criação de cargos na estrutura da Fundação Helena

Antipoff, consoante o prevê o art. 8º da Proposição. Dispositivo que, efetivamente,

cria os cargos e os integra ao Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder

Executivo, lotando-os na Fundação Helena Antipoff.

Nesses termos, são essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar o

dispositivo acima mencionado da Proposição em tela, devolvendo-a ao necessário

reexame dos Membros da Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Marco Maia, Presidente da Câmara dos Deputados, prestando informações

relativas  ao  Requerimento  n° 992/2011,  dos  Deputado s  Fabiano  Tolentino  e  Luiz

Henrique.

Dos  Srs.  Carlaile  Pedrosa  e  Toninho  Pinheiro,  Deputados  Federais,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.026/2011 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  Eunício  Oliveira,  Presidente  da  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e

Cidadania do Senado Federal, prestando informações relativas ao Requerimento n°

1.056/2011, da Comissão de Justiça.
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Do Sr. Sérgio Petecão, Senador da República, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 980/2011, do Deputado Elismar Prado .

Do Sr.  Zezé Perrella,  Senador da República, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 976/2011, do Deputado Elismar Prado .

Do  Sr.  Antônio  Carlos  Andrada,  Presidente  do  Tribunal  de  Contas,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 719/2011, do Deputado Dilzon Melo.

Do  Sr.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social  (2),  prestando

informações relativas ao Projeto de Lei Complementar nº 2/2011 e aos Projetos de Lei

nºs 92, 371, 372, 913, 1.347, 1.443, 1.700 e 1.774/2011, em atenção a pedidos da

Comissão de Justiça, 8/2011, em atenção a pedido da Comissão de Administração

Pública, e 532/2011, em atenção a pedido da Comissão do Trabalho. (- Anexem-se ao

Projeto de Lei Complementar nº 2/2011 e aos respectivos projetos de lei.)

Do  Sr.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 343/2011, da Comissão de Segurança

Pública, e 546/2011, do Deputado Marques Abreu.

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda (2), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 86 e 339/2011, em atenção a pedidos

da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda (2), prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  221/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, e 405/2011, da Comissão de Política Agropecuária.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas  ao Projeto  de  Lei  nº  1.666/2011,  em atenção a pedido  da  Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.666/2011.)

Do  Sr.  Wander  Borges,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  688/2011,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 688/2011.)

Do  Sr.  João  Batista  Teixeira,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Viçosa,

encaminhando representação dessa Câmara que solicita a esta Casa manifestação

de  apoio  à  regulamentação  da  Emenda  Constitucional  nº  29,  em  tramitação  no

Congresso Nacional. (- À Comissão de Saúde.)
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Do  Sr.  José  Geraldo  Franco  Martins,  Prefeito  de  Delfinópolis  e  Presidente  da

Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, solicitando que

esta Casa realize audiência pública relativa ao ciclo de debates “Estratégias para a

superação da pobreza” nessa microrregião.

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas ao Requerimento nº 949/2011, do Deputado Elismar Prado.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 1.010/2011, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Gerardo Henrique Machado Renault, Presidente do Instituto de Previdência

do Legislativo  do  Estado de Minas  Gerais,  encaminhando a  prestação de contas

desse Instituto relativa ao exercício de 2010. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Sr. Emanuel Martins Simões Coelho, Superintendente Regional (substituto) do

Departamento Nacional de Produção Mineral (2), prestando informações relativas ao

Requerimento nº 883/2011, da Comissão de Meio Ambiente, e ao requerimento da

Comissão de Minas e Energia encaminhado por meio do Ofício nº 1.856/2011/SGM.

Do Sr.  José Rodrigues Pinheiro Dória,  Superintendente Regional  da Companhia

Brasileira  de  Trens  Urbanos,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  do

Deputado  Anselmo  José  Domingos  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

1.876/2011/SGM.

Do Sr.  Carlos  Alberto  Pereira Gomes,  Subsecretário  de  Vigilância  e Proteção à

Saúde da Secretaria de Saúde, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº

1.436/2011, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de

Lei nº 1.436/2011.)

Da Sra. Maria Auxiliadora Viana Pinto, Defensora Pública, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 729/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 1.122/2011, da Comissã o de Direitos Humanos.

Da Sra.  Marta  de Sousa Lima,  Chefe de Gabinete da Secretaria  de Saúde (2),

prestando  informações  relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  212  e  1.206/2011,  em

atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de

lei.)
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Do Sr. Alexandro Reis, Diretor do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-

Brasileiro  da  Fundação  Cultural  Palmares,  prestando  informações  relativas  ao

requerimento da Comissão de Participação Popular encaminhado por meio do Ofício

nº 738/2011/SGM.

Do  Sr.  Elder  Gonçalo  M.  Dangelo,  Subcorregedor  de  Polícia  Civil,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 5.910/2010 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Cel. PM Hebert Fernandes Souto Silva, Corregedor da PMMG (2), prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  6.773/2 010,  da  Comissão  de

Administração Pública, e 532/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  José  Pereira  da  Silva,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão  Interna  do

Ministério da Integração Nacional (substituto), informando a transferência de recursos

financeiros  desse  Ministério  em  favor  do  governo  do  Estado  com  o  objetivo  de

restabelecer  a  normalidade  em  Municípios  em  situação  de  emergência.  (-  À

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Luis André Muniz, Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de

Pessoas da Agência Nacional de Águas, comunicando a celebração de termo aditivo

ao convênio,  que menciona,  entre  essa Agência  como concedente,  o Igam como

convenente  e  o  Estado,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  como

interveniente. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Maurício  Pereira  Malta,  Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do  DNIT,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 765/2011, do Deputado Pompílio

Canavez.

Da Sra. Maya Takagi, Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do

Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,  comunicando  a

impossibilidade  de  comparecimento  à  audiência  pública  da  Comissão  de  Política

Agropecuária para apresentação do Plano Safra 2011-2012. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Do Sr. Paulo César da Silva, Coordenador do Contencioso da Procuradoria-Geral
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do  Município  de  Contagem,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da

Comissão  de  Participação  Popular  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

1.875/2011/SGM.

Do Sr.  Rodrigo Grazinoli Garrido, Diretor do Instituto de Pesquisa e Perícias em

Genética  Forense  da  Polícia  Civil  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 867/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Roberto Luciano Fortes Fagundes, Presidente da Associação Comercial e

Empresarial de Minas, agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa

em atenção a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Do Sr. Eli Murilo Araújo, Gerente de Operação da Novelis do Brasil Ltda. em Ouro

Preto, prestando informações relativas ao requerimento das Comissões de Direitos

Humanos e do Trabalho encaminhado por meio do Ofício nº 1.493/2011/SGM.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.301/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Agricultores Familiares

do Córrego Criciúma, com sede no Município de Pedra Bonita.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Agricultores Familiares do Córrego Criciúma, com sede no Município de Pedra Bonita.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Durval Ângelo

Justificação:  Constituída  em  2010,  a  Associação  Comunitária  dos  Agricultores

Familiares  do  Córrego Criciúma,  com sede no Município  de Pedra Bonita,  é uma

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidade, entre outras,

congregar as pessoas interessadas em desenvolver a comunidade nos seus aspectos
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sociais, econômicos, culturais, ambientais e políticos, pensando o desenvolvimento

rural sustentável como forma de garantir condições necessárias para a permanência

das pessoas no campo.

Para  a  consecução  desse  objetivo,  pode  organizar-se  em  tantas  unidades  de

prestação de serviços  quantas  se  fizerem necessárias,  as  quais  se  regerão pelo

regimento interno da entidade.

Tendo em vista a importância do trabalho realizado pela Associação, contamos com

a anuência dos Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o título

declaratório de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.302/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  Hospitalar  Bom  Pastor,  com  sede  no

Município de Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Hospitalar Bom Pastor, com

sede no Município de Jacinto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: A Fundação Hospitalar Bom Pastor, com sede no Município de Jacinto,

é  uma entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  visa  prestar  assistência  hospitalar,

disponibilizando consultas médicas e medicamentos gratuitos, a doentes destituídos

de recursos, sem distinção de raça, cor, sexo e religião. Com duração indeterminada,

a  entidade  encontra-se  em pleno e  regular  funcionamento,  sendo a  sua diretoria

composta por pessoas de idoneidade moral e ilibada conduta social, as quais não

recebem remuneração pela sua atuação.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98.
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Considerando-se a importância  do trabalho  desenvolvidos pela entidade,  espero

contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.303/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados de Patos de Minas - Apac - , com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados de Patos de Minas - Apac -, com sede no Município de Patos de

Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Hely Tarqüínio

Justificação: Fundada em 30/11/83, a Apac de Patos de Minas é uma associação

sem  fins  lucrativos,  de  assistência  social.  Destina-se,  por  definição  estatutária,  a

auxiliar  as  autoridades  dos  Poderes  Judiciário  e  Executivo  em  todas  as  tarefas

ligadas à readaptação dos sentenciados e presidiários.

Seus diretores são pessoas idôneas, não remuneradas por suas funções, conforme

o art. 70 do seu estatuto.

A Apac de Patos de Minas vem atuando de forma decisiva na reinserção social dos

apenados,  acompanhando  a  concessão  dos  benefícios  da  execução  penal  e

oferecendo a profissionalização com vistas à colocação do condenado no mercado de

trabalho.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.304/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos

“Casa da Serenidade”, com sede no Município de Patos de Minas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Recuperação  de

Dependentes Químicos “Casa da Serenidade”, com sede no Município de Patos de

Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Hely Tarqüínio

Justificação:  O  Centro  de  Recuperação  de  Dependentes  Químicos  “Casa  da

Serenidade”, fundado em 19/9/98, é uma associação sem fins lucrativos e está em

regular funcionamento desde sua fundação.

Entre seus principais objetivos, enumerados no art. 2º do Estatuto da instituição,

estão o “acolhimento de pessoas dependentes de tóxicos de qualquer natureza ou de

álcool, por meio de um núcleo de abrigo e vivência que as recupere para a sociedade,

e  a  prevenção,  a  recuperação  e  a  reinserção  social  dos  dependentes  químicos,

observando o respeito à dignidade inerente à pessoa humana.”

Seus Diretores são pessoas idôneas e não são remunerados pelo exercício de suas

funções, como atesta o Conselho Municipal de Assistência Social de Patos de Minas.

O trabalho da entidade tem sido reconhecido pela comunidade e pelas autoridades

da região, pela sua relevância e pela carência de oportunidades de recuperação dos

dependentes, numa realidade de aumento de consumo e da letalidade das drogas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.305/2011

Vincula a tarifa social aplicada pela Copasa-MG aos beneficiários do Bolsa-Família.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - A tarifa social concedida aos clientes da Copasa-MG fica vinculada aos

beneficiários do programa Bolsa-Família.

§ 1º - A tarifa social referida no “caput” deste artigo será concedida aos agricultores

familiares que moram nos perímetros urbanos e periurbanos.

§ 2º - Define-se como agricultor familiar urbano aquele cuja propriedade se localiza
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no  perímetro  urbano  e  periurbano,  que  nela  resida  e  que  atenda  aos  critérios

definidos pela Lei Federal nº 11.326, de 2006, em seu art. 3º.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez

Justificação: Em todo o Estado de Minas Gerais existem, aproximadamente,  1,1

milhões de famílias cadastradas pelo Bolsa-Família. Com a concessão da tarifa social

da Copasa-MG aos beneficiários do programa, passarão a ter direito a esse benefício

independentemente da área construída do imóvel, o que aumentará o universo das

famílias beneficiadas.

O objetivo desta nossa proposta é, também, ao incluir como beneficiários da tarifa

social da Copasa-MG os agricultores familiares do perímetro urbano e periurbano,

estimular a criação de cinturões verdes nas cidades, além de possibilitar a geração de

renda e uma alimentação mais saudável.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.306/2011

Dispõe sobre divulgação da avaliação do Ideb pelos estabelecimentos de ensino de

Educação Básica no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os estabelecimentos de ensino de Educação Básica no Estado de

Minas  Gerais  obrigados  a  manter  afixadas,  em  local  visível,  as  seguintes

informações:

I - nota obtida pelo estabelecimento no Índice de Desenvolvimento da Educação

Básica - Ideb -;

II - a maior nota obtida em estabelecimentos de ensino no Estado de Minas Gerais

no último Ideb;

III  -  a nota média obtida pelos estabelecimentos de ensino no Estado no último

Ideb.

Art. 2º - Ficam os estabelecimentos de que trata esta lei obrigados a afixar placa

com os seguintes dizeres: “Contribua para o desenvolvimento escolar de seu filho e
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para  a  qualidade  da  educação  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Acompanhe  a

aprendizagem de seu filho, apresente críticas e sugestões à escola. Se for preciso,

entre  em  contato  com  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação  de  Minas  Gerais.

Participe, sua presença é muito importante”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Paulo Lamac

Justificação:  Submetemos  à  apreciação dessa Casa Legislativa  o  projeto  de  lei

anexo, que dispõe sobre divulgação da avaliação do Ideb pelos estabelecimentos de

ensino de Educação Básica no Estado de Minas Gerais.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb - foi criado pelo Inep em

2007 (governo federal) e representa a iniciativa pioneira de reunir num só indicador

dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e

médias de desempenho nas avaliações. O índice agrega ao enfoque pedagógico dos

resultados  das  avaliações  em  larga  escala  do  Inep a  possibilidade de resultados

sintéticos,  facilmente  assimiláveis,  e  que  permitem  traçar  metas  de  qualidade

educacional  para  os  sistemas.  O  indicador  é  calculado  a  partir  dos  dados  sobre

aprovação  escolar,  obtidos  no  Censo  Escolar,  e  médias  de  desempenho  nas

avaliações do Inep¹. Ressalte-se que a divulgação desses dados já foi recomendada

pelo Ministério da Educação.

Verifica-se, portanto, que o Ideb é um relevante condutor de política pública em prol

da  qualidade  da educação.  Nesse  contexto,  a  divulgação do  Ideb  à  comunidade

escolar mostra-se muito importante, pois, além de aprimorar a participação dos pais

no planejamento escolar,  sensibiliza toda a comunidade escolar para a verdadeira

função da escola - o conhecimento.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a

aprovação deste projeto.

¹  BURGUESA,  Ana.  IDEB  -  “Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica”.

Artigo  disponível  em:  http://www.sempretops.com/educacao/ideb-indice-de-

desenvolvimento-da-educacao-basica/ Acesso em: 13 de julho de 2011.

-  Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pelo Deputado Marques
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Abreu. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.174/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.307/2011

Dispõe sobre a gratuidade da passagem em ônibus intermunicipais no âmbito do

Estado  de  Minas  Gerais  para  idosos  a  partir  de  60  anos  de  idade  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  No  sistema  de  transporte  coletivo  intermunicipal  fica  assegurado  aos

maiores de sessenta anos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos:

I - reserva de dois assentos gratuitos em cada veículo, devidamente identificados

com a placa de reservado preferencialmente para idosos;

II - desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens,

quando for excedido o limite de vagas gratuitas, independentemente da identificação

de reserva preferencial de que trata o inciso anterior.

Parágrafo único - Caberá à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos

I e II.

Art.  2º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias  a

contar de sua publicação.

Art.  3º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações  orçamentárias  da  Secretaria  Estadual  de  Transportes  e Obras  Públicas,

suplementadas, se necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que dispõe sobre a gratuidade da passagem em ônibus intermunicipais no Estado de

Minas Gerais para idosos a partir de 60 anos de idade e dá outras providências.

A Constituição  Federal  de  1988,  em  seu  art.  230,  determina  que  “a  família,  a

sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-
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lhes o direito à vida”.

Esse dispositivo constitucional foi fortalecido pela Lei nº 10.741, de 2003 - Estatuto

do  Idoso -,  que regulou  os  direitos  assegurados  às  pessoas  com idade igual  ou

superior a 60 anos, entre eles, o direito à gratuidade no transporte público coletivo,

conforme seus arts. 39 e 40.

Observa-se que, embora a referida lei defina em seu art. 1º a pessoa idosa como

aquela que tem “idade igual  ou superior  a sessenta anos”,  o  seu art.  39, “caput”,

estabelece a gratuidade do transporte apenas para os maiores de 65 anos e para os

transportes  coletivos  públicos  urbanos  e  semiurbanos,  e  os  serviços  seletivos  e

especiais, quando não forem prestados paralelamente outros serviços regulares.

O serviço de transporte semiurbano pode ser entendido como aquele que, embora

prestado em áreas urbanas contíguas,  com características operacionais  típicas de

transporte  urbano,  transpõe  os  limites  de  perímetros  urbanos  em  áreas

metropolitanas e aglomerações urbanas. Como transporte coletivo público urbano ou

semiurbano  seletivo,  deve-se  entender  aquele  cuja  concessão  se  destina  a

determinada  categoria  de  pessoas,  como  servidores  de  determinado  órgão  ou

empresa pública, militares,  estudantes,  etc.  Por  sua vez,  como transporte coletivo

público urbano ou semiurbano especial deve-se compreender aquele cuja concessão

se destina a oferecer atendimento diferenciado ao usuário, como são exemplos os

ônibus denominados “executivos”, etc.

Conclui-se, portanto, que a legislação em vigor não contemplou com o benefício da

gratuidade a linha intermunicipal, definida pelo art. 5º, inciso IX, do Decreto Estadual

nº  44.603  de  2007,  como sendo  a  linha cujos  pontos  extremos  se localizam  em

Municípios  distintos  do  Estado  de  Minas  Gerais,  mesmo  que  o  seu  itinerário

transponha,  sem parada ou ponto de seção,  os  limites  do Estado,  bem como os

serviços autorizados por Municípios vizinhos com pontos extremos próximos à divisa,

permitindo conexão com a utilização de um único veículo.

Com efeito, a ausência de previsão para a gratuidade do transporte intermunicipal

em favor do idoso representa um ônus insustentável para muitos deles, cuja renda

não ultrapassa dois salários mínimos e que, muitas vezes, é usada para suportar a

criação e o sustento de mais de uma geração de sua família, conforme os índices
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constantemente  apresentados  na mídia  sobre  a  situação social  dessa parcela  da

população mineira.

Nesse contexto, o objetivo do projeto que apresentamos é ampliar o benefício da

gratuidade do transporte coletivo previsto no Estatuto do Idoso para o sistema de

transporte intermunicipal, incluindo entre os beneficiários as pessoas na faixa etária

entre 60 e 65 anos.

Ressalte-se, ainda, que, no caso dessa faixa etária, a lei dispôs que as condições

para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no art. 39 do Estatuto

do Idoso seguiriam o critério da legislação local. Dessa forma, inexistem obstáculos à

aprovação do projeto de lei nesta Casa Legislativa.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a

aprovação  deste  projeto,  que  representa  um  grande  avanço  para  as  conquistas

sociais dos idosos mineiros.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 331/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.308/2011

Institui mecanismos para a ampliação da oferta do ensino profissional e tecnológico

nas regiões de maior vulnerabilidade social do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado apoiará a criação de cursos de educação profissional técnica de

nível  médio, em especial,  nas regiões de maior vulnerabilidade social,  nos termos

desta lei.

Art. 2º - A instituição que ofereça curso de educação profissional experimental, nos

termos  do  art.  81  da  Lei  Federal  nº  9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996,  que

estabelece  as  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  poderá  requerer,

concomitantemente, aos órgãos competentes do Sistema Estadual de Educação, o

credenciamento  e  a  autorização  para  a  oferta  de  cursos  regulares,  observada  a

legislação federal e estadual pertinente.

§ 1º - A instituição de que trata o “caput” deverá requerer a autorização para a oferta

de cursos de educação profissional no prazo máximo de noventa dias, a contar da
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data do início das aulas.

§ 2º - Os atos escolares praticados dentro do prazo citado no parágrafo anterior

terão validade legal após a publicação do ato autorizativo.

Art.  3º  -  Cumpridos  os  requisitos  legais  exigidos,  os  atos  de  credenciamento  e

autorização  para  a  oferta  de  cursos  regulares  de  educação  profissional  pelas

instituições de que trata o art. 2º deverão ser expedidos pelos órgãos competentes no

prazo máximo de cento e vinte dias, a contar da data data do encaminhamento da

documentação exigida.

Art. 4º - Se, no prazo de dois anos a contar do início da vigência desta lei, a oferta

de educação profissional por estabelecimentos de ensino públicos ou privados não

alcançar, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos alunos matriculados no ensino médio

regular e nos cursos de educação de jovens e adultos dos Municípios a que se refere

o parágrafo único do art. 3º, o Estado viabilizará os meios necessários para suprir a

oferta de cursos de educação profissional nos referidos Municípios.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Neilando Pimenta

Justificação: Os arts.  36-A a 36-D da Lei  Federal  nº  9.394, de 20/12/96, Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, e a Resolução CNE/CEB nº 1, de

27/10/2005,  tratam  da  educação  profissional  e  tecnológica  e  das  diretrizes

curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio.

A LDB prevê a existência dos chamados cursos e instituições experimentais, cujo

objetivo, no seu nascedouro, é vir a integrar a rede regular de ensino. No caso da

educação  profissional,  um  curso  experimental  não  autorizado,  que  não  integre  o

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, poderá se adequar às normas de educação

profissional  dentro  de  um  prazo  determinado  pelo  respectivo  sistema  de  ensino,

tornando-se um curso regular.

Em Minas Gerais, os cursos oferecidos por instituição credenciada e autorizados na

forma  da  Resolução  nº  449,  de  1º/8/2002,  do  Conselho  Estadual  de  Educação,

atendidos os requisitos constantes dos editais de contratação de instituições, podem

integrar  a  Rede  Mineira  de  Formação  Profissional,  não  podendo  ser  objeto  de
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qualquer discriminação entre os demais cursos aptos a prestarem serviços ao PEP.

Portanto,  é  lícito  a  qualquer  entidade  que  desenvolva  projetos  educacionais

requerer à Secretaria de Estado de Educação o credenciamento como instituição de

ensino e a autorização para a oferta de cursos regulares, desde que observada a

legislação pertinente.

Por todas essas razões, propomos o projeto em tela, observando-se as normas de

educação em vigor e com uma meta clara e exequível de promover o incentivo à

ampliação da oferta de educação profissional, em especial, nas regiões mais carentes

do Estado.

Para tanto, entendemos que a fixação de prazo determinado para a expedição de

atos de credenciamento de instituições e autorização de cursos, bem como outras

iniciativas  expressas  na  proposição,  poderão  incrementar  o  acesso  dos  alunos  à

educação profissional, considerada atualmente uma estratégia educacional de grande

efetividade tanto para contribuir para a permanência do jovem no ensino médio e para

a sua profissionalização quanto para dinamizar a qualificação de mão de obra para o

mercado de trabalho emergente.

Por estas razões, conto com os nobres pares para a aprovação deste meu projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.309/2011

Declara de utilidade pública a CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Itaúna, com

sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas

de Itaúna, com sede no Município de Itaúna.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Inácio Franco

Justificação: A CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Itaúna é uma associação

sem  fins  lucrativos  que  tem  como  principais  objetivos  promover  a  melhoria  dos
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conhecimentos  técnicos  especializados  e  a  aproximação  entre  dirigentes  de

empresas  lojistas,  defender  projetos  educacionais  e  culturais  e  prol  de  toda  a

comunidade,  promover  a  qualificação  profissional,  entre  outros.  Dessa  forma,

desempenha  importante  papel,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  de  uma

sociedade mais justa e equânime.

A Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de utilidade

pública, razão pela qual contamos com a colaboração dos nobres pares desta Casa

para a aprovação do projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Turismo,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.310/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de

Serviços de Itaúna - Ascindi -, com sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação Comercial,  Industrial,

Agropecuária e de Serviços de Itaúna - Ascindi -, com sede no Município de Itaúna.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Inácio Franco

Justificação:  A Associação  Comercial,  Industrial,  Agropecuária  e  de  Serviços  de

Itaúna  -  Ascindi  -  é  uma associação  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  principais

objetivos promover pesquisas, estudos técnicos e econômicos e oferecer subsídios

para a comunidade em geral,  no tocante às atividades relacionadas ao comércio,

indústria  e  agropecuária.  Além  disso,  também  promove  o  desenvolvimento  de

projetos educacionais e de qualificação social e profissional, visando aprimorar o nível

educacional e cultural da comunidade.

A referida Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de

utilidade pública,  razão pela  qual  contamos com a colaboração dos nobres pares

desta Casa para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Turismo,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.311/2011

Dá a denominação de Espaço Democrático Presidente Itamar Franco ao 1º andar

do  Palácio  Tiradentes,  localizado  na  Cidade  Administrativa  Presidente  Tancredo

Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Decreta:

Art. 1º - Fica denominado Espaço Democrático Presidente Itamar Franco o 1º andar

do Palácio Tiradentes, localizado na Cidade Administrativa Presidente Tancredo

Neves.

Parágrafo único - O governo de Minas Gerais providenciará, com recursos de seu

orçamento, a fixação de marco comemorativo e placas indicativas da denominação

desse espaço.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Itamar Franco nasceu a bordo de um navio que fazia a rota Salvador-

Rio de Janeiro, tendo sido registrado em Salvador, Estado da Bahia, em 28/6/1930.

Porém, seu registro de batismo indica 1931 como o ano de seu nascimento, em Juiz

de Fora. Formou-se em Engenharia Civil e Eletrotécnica na Escola de Engenharia da

Universidade Federal de Juiz de Fora (1954).

Filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e foi eleito Prefeito de Juiz de

Fora em duas gestões (1967-1971 e 1973-1974). Elegeu-se Senador em 1974 pelo

MDB, e reelegeu-se em 1982 pelo PMDB. Em 1986, após divergências com o PMDB

mineiro,  que  apoiara  a  candidatura  de  Newton  Cardoso  ao  governo  do  Estado,

transferiu-se para o Partido Liberal (PL).

Concorreu ao governo de Minas Gerais  pela Coligação Movimento Democrático

Progressista, mas foi derrotado pelo candidato do PMDB. Em 1989, concorreu à Vice-

Presidência da República na chapa de Fernando Collor de Melo, ambos na legenda

do PRN, vencendo a eleição no segundo turno. Com o afastamento de Collor  em

virtude de processo de “impeachment”, assumiu o cargo de Presidente da República,
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em  caráter  provisório,  em  2/10/92.  Foi  efetivado  no  cargo  em  29/12/92,  após  a

renúncia do Presidente  Collor.  Com o término do mandato presidencial,  tornou-se

Embaixador  do  Brasil  em  Portugal  (1995-1996)  e  na  Organização  dos  Estados

Americanos (OEA), em Washington (1996-1998). Em 1998, foi eleito Governador de

Minas  Gerais  pela  legenda  do  PMDB.  Itamar  terminou  seu  mandato  em  2003  e

tornou-se Embaixador do Brasil na Itália, cargo que abandonou em 2005.

A partir de 2002, apoiou Aécio Neves, tanto em suas candidaturas ao governo de

Minas Gerais,  como do Senado,  concorrendo com ele  na  mesma chapa para  as

vagas de Senador por Minas Gerais nas eleições de 2010.

Grande  estadista,  Itamar  é  considerado  o  responsável  pela  erradicação  da

hiperinflação que assolava o País e a estabilidade da economia, a partir da edição do

Plano  Real,  em  1994,  idealizado  pelo  economista  Edmar  Bacha  e  colocado  em

prática pelo então Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso.

O plano promoveu a queda da inflação e, no primeiro trimestre de 1994, a atividade

econômica cresceu em proporções comparáveis apenas ao início da década de 1980,

verificando-se um grande aumento do consumo, apesar da manutenção das altas

taxas de juros.

Diante  da  importância  da  militância  política  de  Itamar  Franco,  e  em  respeito  e

homenagem à retidão com que exerceu todos os seus mandatos, espero contar com

o apoio dos nobres colegas para aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.312/2011

Altera o subitem 6.12 do Anexo II da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, que

institui as carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O subitem 6.12 do Anexo II da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, que

institui as carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Estado, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“6.12 - realizar trabalhos de auditoria e controle, escrituração contábil, cálculo de
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custos,  perícia,  previsão,  levantamento,  análise  e  revisão  de  balanços  e

demonstrativos,  execução  orçamentária  e  movimentação  de  contas  financeiras  e

patrimoniais”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  A proposição  que  apresentamos  tem  por  objetivo  alterar  a  Lei  nº

15.293, de 5/8/2004, que institui as carreiras dos Profissionais de Educação Básica

do Estado, acrescentando, entre as atribuições do Analista Educacional – Inspetor

Escolar, as funções de auditoria e controle.

Os novos paradigmas da educação nacional encaminham para questão de ordem

prática:  são  desafios  que  colocam  o  Inspetor  Escolar  para  a  observância  da

legislação da educação junto às escolas, pelo seu papel de legítimo representante da

administração  central  e  regional  do  sistema.  Uma  leitura  mais  atenta  da  Lei  de

Diretrizes  e  Bases  da  Educação  e  de  alguns  de  seus  artigos  remete  a  algumas

competências que o Inspetor Escolar pode exercer, em ação solidária com as escolas

e  seus  diretores,  pedagogos  e  professores  e  em  interação  com  setores  das

secretarias estaduais e municipais e dos órgãos regionais de educação.

Inspeção  escolar  é  correição,  auditoria,  orientação  e  assistência  técnica.  Esses

profissionais são os olhos e os ouvidos do poder público na escola. Além disso, o

Inspetor Escolar tem como atribuição a orientação da escola pública na capacitação e

aplicação de recursos financeiros.

Dessa forma,  cabe ao Inspetor  Escolar:  propor  a  criação e  o  registro  de  caixa

escolar  para  administrar  os  recursos  financeiros  da escola;  orientar  a  direção da

escola  sobre  a  organização  e  o  funcionamento  de  caixas  escolares;  informar  e

esclarecer a direção da escola sobre a necessidade da participação do Conselho

Escolar  na  composição  da  Caixa  Escolar,  na  aplicação  de  seus  recursos  e  na

prestação de contas; auxiliar a direção da escola na identificação de possíveis fontes

de recursos ou de estratégias para sua obtenção e aplicação; propor a celebração de

convênios que concorram para a melhoria do ensino ministrado na escola; interpretar

com  a  direção  da  escola  a  legislação  que  trata  da  celebração  de  convênios;
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esclarecer a direção da escola quanto às exigências e aos procedimentos referentes

à  celebração  de  convênios;  auditar  os  convênios  e  termos  de  compromissos

assinados pela direção escolar.

Diante da importância deste projeto, conto com o apoio dos nobres Deputados da

Casa Legislativa mineira para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.313/2011

Declara de utilidade pública a Associação Municipal de Agropecuária Integrada de

Porto Firme, com sede no Município de Porto Firme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Municipal de Agropecuária

Integrada de Porto Firme, com sede no Município de Porto Firme.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação Municipal de Agropecuária Integrada de Porto Firme é

uma associação sem fins lucrativos, com sede na Rua José Felipe de Barros, 471-B,

Bairro Josaft Sobreira, na cidade de Porto Firme, que tem por finalidade a prestação

de quaisquer serviços que possam contribuir para o fomento e a racionalização das

explorações  agropecuárias  e  para  melhorar  as  condições  de  vida  de  seus

associados.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.314/2011

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Jusa Fonseca, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Jusa Fonseca,

com sede no Município de Divinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação: A Associação  Esportiva  Jusa  Fonseca,  com sede no  Município  de

Divinópolis,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem  entre  suas  finalidades

precípuas  proporcionar  a  difusão  de  atividades  sociais,  cívicas,  culturais  e

desportivas, principalmente o futebol. Pode ainda praticar ou competir em todas as

modalidades esportivas amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino, nos

termos da legislação vigente.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  e  sua diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.315/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac - com sede no Município de Paracatu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac - com sede no Município de Paracatu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - com

sede  no  Município  de  Paracatu  é  uma  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  com
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patrimônio e personalidade próprios, nos termos do Código Civil Brasileiro e outras

legislações pertinentes, com prazo de duração indeterminado.

Tem  por  finalidade  auxiliar  as  autoridades  judiciais  e  policiais  da  Comarca  na

execução da pena, administrando o cumprimento das penas privativas de liberdade

nos  regimes  legais  respectivos  e  em  todas  as  tarefas,  tais  como  estudos

psicossociais,  recreação,  laborterapia,  assistência  moral  e  material,  ligadas  à

reintegração  social  e  readaptação  dos  sentenciados,  presidiários,  egressos  dos

presídios,  através  da  assistência  à  família,  à  saúde,  ao  bem-estar  e  à

profissionalização, além de assistência psicossocial e material às vítimas de crimes.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  associação  prestará  os  serviços  de

forma gratuita, permanente e sem discriminação.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.316/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac -, com sede no Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Pouso Alegre.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados -  Apac -,

com sede no Município de Pouso Alegre, é uma pessoa jurídica de direito privado,

sem  fins  lucrativos,  com  autonomia  administrativa  e  financeira,  regido  pelo  seu

estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

Tem por  finalidade executar  trabalhos  visando à  readaptação dos sentenciados,

presidiários  e  egressos  dos  presídios  da  Comarca  de  Pouso  Alegre,  através  de
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parceria  com  o  Judiciário,  Ministério  Público,  policiais  e  o  Poder  Executivo  local,

exercendo as suas atividades especialmente através da família,  educação, saúde,

bem-estar,  profissionalização,  reintegração  social,  pesquisas  psicossociais  e

recreação.

No desenvolvimento de suas atividades, a associação obedecerá aos princípios da

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  economicidade,  eficiência  e  prestará  os

serviços de forma gratuita, permanente e sem discriminação.

Diante da importância das ações da entidade, contamos com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.317/2011

Institui  a  Comenda  de  Direitos  Humanos  Dona  Helena  Greco,  nas  categorias

Medalha Especial de Direitos Humanos José Roberto Rezende e Medalha Especial

de Direitos Humanos Deputado Estadual João Batista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Comenda  de  Direitos  Humanos  Dona  Helena  Greco,

destinada  a  distinguir  pessoas  físicas  e  jurídicas  cuja  atuação  nas  áreas  de

promoção, defesa e resgate dos direitos humanos mereça especial destaque.

Art. 2º - A Comenda de Direitos Humanos Dona Helena Greco é composta por duas

categorias:

I - a Medalha Especial de Direitos Humanos José Roberto Rezende, a ser entregue

a pessoa física que tenha se destacado em ações em prol dos direitos humanos;

II - a Medalha Especial de Direitos Humanos Deputado João Batista, a ser entregue

a pessoa jurídica que tenha se destacado em ações em prol dos direitos humanos.

Art.  3º  -  A  comenda  será  entregue  anualmente  Presidente  da  Assembleia

Legislativa, na primeira quinzena do mês de dezembro.

Parágrafo único - O número de agraciados anualmente não será superior a cinco,

vedada a concessão de mais de uma premiação à mesma pessoa física ou jurídica.

Art. 4º - Fica criado o Comitê Estadual da Comenda de Direitos Humanos Dona
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Helena Greco, responsável pela administração e indicação dos agraciados com as

medalhas de que trata esta resolução, com a seguinte composição:

I - um membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, indicado por seu presidente;

II - o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais;

III - o Subsecretário de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais;

IV - o Presidente do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania;

V - o Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado de Minas

Gerais;

VI - o Coordenador do Centro de Apoio de Direitos Humanos - CAO - do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais.

Art. 5º - No ano de 2011, ano da morte de Dona Helena Greco, serão agraciados

com a Comenda de Direitos Humanos de que trata esta lei:

I - a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa;

II - o Instituto de Direitos Humanos e Cidadania Dona Helena Greco;

III - o Subsecretário de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais;

IV - o Conselho Estadual de Direitos Humanos;

V - a Associação de Proteção e Apoio ao Condenado - APAC.

§  1º  -  A Medalha  Especial  de  Direitos  Humanos  Deputado  João  Batista  será

entregue ao Instituto Minas pela Paz, por sua ação pelo desarmamento em Minas

Gerais,  e ao Projeto Novos Rumos da Execução Penal  do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais, por suas ações humanizadoras no cárcere de Minas Gerais.

§  2º  -  A Medalha  Especial  de  Direitos  Humanos  José  Roberto  Rezende  será

entregue ao Deputado Estadual João Leite.

Art.  6º  -  A medalha  será  confeccionada  pela  Assembleia  Legislativa  de  Minas

Gerais, que também como coordenará a estrutura necessária à sua entrega.

Art.  7º - A solenidade de premiação será pública e é parte da comemoração da

Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Art. 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2011.
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Durval Ângelo

Justificação: Dona Helena Greco é farmacêutica por formação acadêmica, militante

da  luta  pela  anistia  geral  e  irrestrita,  tendo  integrado  dezenas  de  movimentos

organizados em defesa dos direitos dos menos favorecidos. Não se calou frente às

injustiças; foi longe e combateu firmemente toda e qualquer forma de autoritarismo;

contagiou gerações com sua força e determinação. Morreu em 27/7/2011,  aos 95

anos de idade. José Roberto Rezende faleceu em 12/8/2000. Advogado criminalista,

militante da luta armada contra a ditadura militar no Brasil, permaneceu preso por oito

anos  em  razão  de  sua  histórica  militância  contra  a  corrupção  e  a  tortura.  José

Roberto foi o primeiro Ouvidor de Polícia do Estado de Minas Gerais.

Essa a  motivação da apresentação  deste  projeto,  que visa  resgatar  a  memória

dessas duas personalidades, cuja existência nos faz acreditar que vale a pena toda

uma vida de luta por  uma sociedade mais justa e mais humana,  razão pela qual

contamos com o apoio dos demais pares à sua aprovação.

-  Publicado, vai o projeto à Comissão de Justiça e à Mesa da Assembleia para

parecer, nos termos do art. 195, c/c os arts. 190 e 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.314/2011, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério da Educação e à Reitoria da Universidade Federal de Uberlândia - UFU -

pedido de providências  para viabilizar a implantação de uma unidade da UFU no

Município de Unaí. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.315/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Cândido Luiz de Lima Fernandes, Presidente do Conselho

Regional de Economia de Minas Gerais, pelo transcurso do Dia do Economista, em

13 de agosto. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.316/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que faça o pagamento integral

dos  salários  dos professores da  rede estadual  de  ensino  relativos aos meses  de

junho e julho. (- À Comissão de Educação.)

Nº  1.317/2011,  do  Deputado  Hely  Tarqüínio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Belo  Horizonte  pela



783
____________________________________________________________________________

entrega à população do milésimo leito do Projeto Mil Leitos SUS. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº 1.318/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para agilização do processo de implantação de duas

passarelas na Rodovia MG-424, uma no Km 6,8 e outra no Km 7,6, no trevo de São

José da Lapa. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.319/2011, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Fiat Automóveis pelos 35 anos de suas atividades no Brasil.

(- À Comissão de Turismo.)

Nº  1.320/2011,  da  Cipe  Rio  Doce,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Sr.

Leonardo Monteiro, Deputado Federal, pedido de providências para o relançamento

da Frente  Parlamentar  em Defesa do Rio  Doce e  a  inclusão  nela  das  bancadas

mineira e capixaba da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. (- À Comissão

de Meio Ambiente.)

Nº  1.321/2011,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  o  número  de  quadras

poliesportivas e equipamentos esportivos existentes nas escolas públicas estaduais,

indicando o endereço da unidade, a situação física dos referidos equipamentos e os

eventuais  projetos  de  recuperação,  construção  ou  instalação.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Hely Tarqüínio.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi uma questão de ordem, mais

uma vez, para solicitar do Líder do Governo, Deputado Luiz Humberto Carneiro, e

também do Presidente da Assembleia Legislativa, e o faço em nome de V. Exa., que

preside esta reunião, uma intermediação com relação à greve dos professores. V.

Exa. sabe que, no final do semestre, ainda em julho, formamos uma comissão de

Deputados que tinha exatamente essa incumbência. Eu e o Deputado Paulo Lamac

ficamos, em nome do Bloco Minas sem Censura, responsáveis por buscar, junto com

os  Deputados  do  bloco  do  governo,  dentre  os  quais  o  Deputado  Bosco,  uma
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intermediação para esse problema da greve e tentar, então, uma negociação entre as

partes.  O  Ministério  Público  também  ficou  com  essa  incumbência  e  realizou,  já

contando com hoje, uma segunda reunião entre governo e professores. Pelo relato

que recebi, ainda não foram reuniões suficientes para sair do impasse. O governo

não apresentou nenhuma proposta e disse que não apresentará nada em relação ao

piso salarial. Mas hoje foi publicado no “Minas Gerais” o número de professores que

optaram por  ficar  no  piso  salarial  ou  não  quiseram a  política  de  subsídio,  que o

governo insiste em colocar para eles. Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, foram

cento e cinquenta e dois mil e novecentos e alguma coisa, arredondando daria 153

mil  professores  e  trabalhadores  da  educação,  que  optaram  pelo  piso  salarial.

Portanto, é um número extremamente expressivo, e esse número de professores já

recebeu este mês um salário muito inferior ao salário mínimo. Foram R$369,00 para

uma professora que tem ensino médio e R$450,00 para o professor que tem ensino

superior,  mestrado  etc.  Então,  é  um  piso  muito  aquém  do  piso  estabelecido

nacionalmente pela lei federal e pelo STF. O governo está, Sr. Presidente, diante de

um  fato  em  que 153 mil  trabalhadores  da  educação  não aceitaram  a  política  de

subsídio. Há de se somar a isso mais 73 mil professores designados, que não podem

fazer opção, pois estão no subsídio sem direito de opção. Se somarmos a isso mais 7

mil diretores, vice-diretores e secretários de escola que já estão no piso, porque o

próprio governo viu que para eles o subsídio não seria compensatório, vamos ver que

o número relativo  a  professores que fizeram, de  fato,  a  opção por  não aceitar  o

subsídio e resolveram ficar no piso foi em torno de 60%, 70% da categoria. É um

número  bastante  expressivo.  O  que  fazer  com  esses  153  mil  trabalhadores  da

educação que têm direito agora ao piso salarial e que não podem, portanto, perceber

R$369,00 e R$450,00 de piso, que têm de receber, pelo menos, o que a lei federal

determina, que é o piso nacional de mil cento e alguma coisa? Ele é lei. Então, é

necessário  que  o  governo  aponte  agora  o  caminho  com  esses  setores  dos

professores. Não adianta mais insistir  com eles na política de subsídios. Foi dado

pela lei, aprovada nesta Casa, o direito ao professor, ao trabalhador da educação de

optar pelo subsídio ou pelo piso. Esses já fizeram a opção, portanto o governo tem

agora  de  reconhecer  essa  publicação  feita  no  próprio  “Minas  Gerais”  e  iniciar  o
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procedimento de negociação. Então, Sr. Presidente, eu peço, aproveitando também a

presença do Deputado Bosco, que tem nos ajudado, que possamos, pelos menos a

comissão  de  Deputados,  nos  reunir  com  o  Governador  do  Estado,  com  os

Secretários, e tentar uma solução para esse impasse. Já são mais de 65 dias de

greve. O governo dizia que ela não existia, mas agora já diz que tem não sei quantos

por cento de adesão. O fato é que os alunos e professores estão prejudicados. É

necessário criar  uma saída para esse impasse.  Não é possível  que,  no final  das

contas, haja perda de ano letivo porque os professores não receberam o salário, que

foi cortado. Se o salário foi  cortado, não irão repor as aulas. O anúncio de que o

governo contrataria professores para substituir os grevistas não deu certo. Também,

com  um  salário  tão  baixo,  é  difícil  encontrar  substituto  no  mercado.  Segundo

estimativas  do  governo,  apenas  11%  dos  professores  atenderam  ao  chamado  e

mesmo assim não foram; as aulas não se iniciaram. As medidas de força anunciadas

não tiveram resultado. Recomenda-se negociação, e estamos abertos a intermediá-

la.  Conversamos  com a  coordenação dos  professores,  a  Prof.  Beatriz  e  o  Paulo

Henrique.  Em seu nome fazemos um apelo  para  que nós,  Deputados,  possamos

buscar  alternativa  e  diálogo  em  relação  à  greve,  que  prejudica  tantos  alunos.

Agradeço a V. Exa. e peço o empenho do Deputado Dinis Pinheiro, para marcarmos

esse debate. Gostaria de lembrar que fizemos um acordo para votar diversos projetos

em julho nesta Casa, e um aspecto fundamental foi a formação de uma comissão de

negociação. Então, que o governo se resigne a sentar com os Deputados e abrir o

processo de negociação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Rogério Correia que, segundo informação

que recebemos do Presidente da Comissão de Educação, o Presidente da Casa já

está agendando essa reunião com os Deputados e o governo.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

professores  aqui  presentes,  companheiros  das  galerias,  telespectadores  da  TV

Assembleia, imprensa, funcionários da Casa, três assuntos me trazem à tribuna hoje.

O  primeiro  diz  respeito  ao  Caminhos  de  Minas.  Tivemos  a  oportunidade  de
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acompanhar a empresa Engesolo, que está fazendo o projeto para asfaltar a estrada

muito  importante  que  liga  Cordisburgo  a  Curvelo.  É  uma luta  antiga  de  diversas

administrações. São muitos anos e muitos sonhos que agora começam a criar corpo

e  a  caminhar  para  se  tornarem  realidade.  Isso  será  fundamental  para  o

desenvolvimento da região. Cumprimento o Diretor-Geral do DER, José Élcio, que,

recebendo ordens do Governador, mandou a Engesolo, vencedora da concorrência,

fazer o projeto. Ela já está na região fazendo os levantamentos. A primeira fase é a

licitação; agora é preciso autorização para a confecção do projeto, que já está sendo

feita; a terceira fase é a licitação da obra; e a quarta fase é a sua execução.

Faço  esse  registro  para  que  todos  os  que  estão  nos  assistindo  tomem

conhecimento desse fato e para que fique registrado nos anais desta Casa o trabalho

de muitos anos, de muitas pessoas, que vem caminhando para se concretizar. Temos

os  nossos  companheiros  da  região,  como  o  Duilio  de  Castro,  que  participa  do

trabalho para viabilizar o asfaltamento de uma estrada importantíssima, a que liga

Araçuaí  a  Sete  Lagoas,  cidades  onde  desenvolve  um  grande  trabalho.  Esse

Deputado atuante mora em Sete Lagoas, apesar de ter nascido em Papagaio, e vem

lutando muito por essa estrada e por essa região.

No  segundo  assunto,  sem  jogar  pedra  em  ninguém  nem  criticar,  tratarei  da

preocupação com a corrupção que assola o nosso país. É preocupante, porque está

atrasando tudo: o desenvolvimento estrategicamente planejado do nosso Estado, que

tem a maior malha rodoviária do nosso país; as obras do PAC e da Copa do Mundo,

que  estão  todas  atrasadas.  A cada  onda  de  corrupção  que  surge  em  qualquer

ministério  suspende-se  tudo  e,  consequentemente,  atrasa-se  tudo.  Isso  nos

preocupa,  porque,  realmente,  estamos  num  momento  difícil.  Se  não  tivermos

agilidade para organizar  o País,  que brigou e conseguiu autorização para realizar

esses importantes eventos internacionais, realmente teremos dificuldades. Será um

momento difícil para o nosso país. E Minas será um dos Estados mais prejudicados,

porque estamos também na busca do desenvolvimento com muitas obras de grande

relevância  em  todo  o  Estado,  principalmente  em  Belo  Horizonte,  onde  há  obras

fundamentais  que  serão  importantes  não  só  para  o  desenvolvimento  estratégico,

logístico  e,  principalmente,  rodoviário,  mas também  para  a  questão do Aeroporto
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Tancredo Neves,  onde é  fundamental  investir.  Teremos um prejuízo  muito  grande

nessas obras estruturadas e planejadas para serem executadas nos próximos anos.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Obrigado, Deputado. Primeiro, gostaria

de elogiar V. Exa. pelo serviço prestado a esta Casa há longos anos e, segundo, de

parabenizar  V.  Exa.  por  trazer  esse  assunto  de  suma importância  que  preocupa

nosso  país  inteiro.  Ficamos  tristes  ao  ver  um governo que,  infelizmente,  está  se

transformando  no  governo  da  corrupção.  A cada  dia,  vemos  aparecerem  coisas

novas, todas ligadas à corrupção.

É muito mais difícil entender, ver e compreender quando uma Presidente, em plena

televisão, pede e se preocupa com o excesso. Quando os aliados são fiscalizados,

não deve haver excesso. Não entendo - e quero compreender - o que ela quer dizer

com  excesso.  As  pessoas  praticam  corrupção  e  desviam  dinheiro  público  ou,  ao

assumir um cargo de confiança, assumem compromisso com o cidadão e desviam

recursos públicos e ela diz que há excessos. Não entendo e quero compreender isso.

Além disso, quero deixar  clara a nossa posição.  Infelizmente, o PMN não pode

aceitar também as declarações da Presidente quando fala da sua preocupação em

não discutir a PEC nº 29, pois gerará despesa para o governo. Ora, a saúde que

temos hoje agoniza no País, e, infelizmente, os Prefeitos se preocupam, pois não têm

condições de atender ao cidadão como deve ser feito, conforme diz a Constituição

brasileira.  Todo esse dinheiro da corrupção,  o desvio de dinheiro que há no País

poderia muito bem ajudar a socorrer a saúde.

Deixo aqui a nossa grande preocupação com relação às declarações da Presidente.

Ela precisa vir a público para explicar por que os aliados não podem ter tratamento

igual  ao  de  todos.  Por  que  os  aliados  devem  ter  privilégios  e  não  podem  sair

algemados,  já  que  está  havendo  desvio  de  recurso  público?  Como  disse,  esse

dinheiro poderia socorrer a saúde e a educação. Estamos precisando de repasses

para dar melhores salários à educação. Esse dinheiro poderia socorrer a saúde, que,

infelizmente, está agonizando, pois os Prefeitos não têm condições de atender as

pessoas.  Ela  deveria  explicar  suas  declarações.  Fica  aqui  nosso protesto,  nossa

manifestação. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço-lhe.
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O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Deputado Doutor Viana, agradeço

a  oportunidade.  Para  enriquecer  seu  discurso  sobre  corrupção,  com  relatórios

precisos organizados pela Fiesp, em São Paulo, informo que o Brasil perde por causa

da corrupção R$41.000.000.000,00, por ano, enquanto investe em saúde o mesmo

que há 15 anos, ou seja, R$71.000.000.000,00. Com o dinheiro que esvai por causa

da  corrupção,  o  Brasil  poderia  quase  duplicar  o  investimento  em  saúde,  o  qual

corresponde a 8% do Produto Interno Bruto. A média mundial é de 17% do PIB. São

dados estatísticos comprovados: o Brasil investe em saúde apenas a metade do que

deveria.

Quanto  à  educação,  sabemos  que  hoje  há  escolas  onde  falta  até  giz  e  os

professores são mal pagos.

Portanto  é  preciso  uma  estruturação  nos  investimentos  que  são  feitos  com  o

dinheiro  arrecadado com os  nossos impostos.  Sabemos que o  Brasil  é  campeão

mundial em arrecadação de impostos - aliás, 35% do PIB no País vêm de impostos.

Dá  para  se  fazer  uma  reviravolta  em  termos  de  administração  pública.  Vemos

principalmente o descaso e o abandono do governo federal e essa corrução que vem

se perpetuando nele.

Era isso o que queria dizer. Obrigado, Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Com todo o respeito aos professores, quero dizer que o

Deputado Rogério  Correia  foi  muito feliz,  pois  mostrou  o que está sendo feito.  O

Deputado José Henrique disse que o Presidente da Casa já está marcando com o

governo... Uma comissão de Deputados já foi criada e trabalhando para viabilizar o

diálogo e para contornar em dificuldade na área da educação. Temos de acompanhá-

la.

Em relação ainda à corrupção, quero dizer que ela existe porque há impunidade. Os

corruptos sabem que, no final, mesmo se forem afastados do cargo, não ocorrerá

nada com o que foi desviado. Se retornasse aos cofres públicos, valeria a pena essa

questão ser tratada com mais seriedade. No entanto, não é isso o que ocorre: desvia-

se e enriquece-se ilicitamente e, quando muito, o culpado é demitido do cargo, mas

continua em função legislativa ou numa outra, e nada ocorre com o dinheiro desviado.

O recurso público ilicitamente apropriado fica com o corrupto. Então, não adianta -
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aliás, adianta pouco. É algo que se faz pela metade. Lamentamos isso. Infelizmente,

o Brasil  tem historicamente a mancha da corrupção e da impunidade,  os partidos

ficam ameaçando, assim como políticos, Deputados, que fazem pressão e, às vezes,

chantageiam. Nada acontece, quando muito só se apura que houve enriquecimento

ilícito. Não se devolve nada ao erário. Assim, o povo e a sociedade perdem, todas as

classes e categorias, perde o povo mineiro, perde o povo brasileiro.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados, quanto ao terceiro  assunto,  quero  falar  sobre o

momento  importantíssimo que  a  Assembleia  viveu  hoje,  que é  a  união  de  todos,

independentemente  de  partidos,  de  posição  político-partidária,  em  defesa  da

renegociação de uma dívida que o Estado tem com a União. Não é um privilégio de

Minas  Gerais,  mas  de  todos  os  Estados  do  Brasil.  Em  1998,  o  Governador  era

Eduardo Azeredo. Aparentemente nessa época era bom negociar a dívida, mas com

os juros dessa época... Como as coisas mudaram, e a vida pública, como a vida do

cidadão, é bastante dinâmica, os juros praticados hoje são extremamente diferentes.

Da maneira como está negociada essa dívida, dentro de poucos anos não sobrarão

recursos para nenhum tipo de  investimento  no  Estado,  porque estão  indo para  o

governo federal.  Trata-se  de uma questão de renegociar  a  dívida,  não se deseja

privilégio nem perdão. O Estado reconhece que deve, apenas não está aceitando os

juros  exorbitantes,  as  taxas  exageradas  que  estão  estrangulando  o  Estado  e

impedindo que sobrem recursos para investimentos em Minas Gerais.

Cumprimento todos os que assinaram a lista de composição da frente parlamentar

pela renegociação da dívida na figura de quem deu início a esse movimento,de quem

teve  a  ideia  inicial:  o  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  que  vem  liderando  esse

movimento,  com  o  apoio  de  vários  Deputados,  diversos  partidos.  Quase  40

Deputados já assinaram a lista. Vamos nos empenhar na defesa de nosso Estado,

trabalhando em busca da solução dessa questão, pois, a continuar desse jeito, se

referenda uma agiotagem do governo federal para com o Estado de Minas Gerais e

os demais Estados do Brasil.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estes eram os três assuntos que devia tratar

nesta tarde: a corrupção e a impunidade; os caminhos de Minas, onde o asfalto está

avançando entre Curvelo e Cordisburgo; o trabalho que teremos para renegociar a
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dívida de Minas Gerais com o governo federal; além, é claro, do acompanhamento da

busca do entendimento,  do  diálogo e da solução dos problemas da educação no

Estado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Fred Costa.

O Deputado Fred Costa* - Boa-tarde. Cumprimento os Deputados e as Deputadas

aqui presentes, as senhoras e os senhores que nos acompanham nas galerias, os

telespectadores da TV Assembleia. O que nos traz aqui são os nossos esforços para

que, finalmente, Belo Horizonte tenha investimento público proveniente do governo

federal, para a expansão e a modernização do nosso metrô. Quero lembrar que a

construção da primeira linha, ainda não conclusa, se iniciou há 30 anos, e,  até o

presente momento, são apenas 28,2km de metrô, que atendem tão somente a 5% da

população  de  Belo  Horizonte  e  Contagem,  representando  170  mil  pessoas

aproximadamente.  É um problema crônico  de mobilidade urbana,  que prejudica a

qualidade de vida dos cidadãos e implica ainda problemas para o meio ambiente,

além de representar entrave ao desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado.

Infelizmente,  há  10  anos,  o  governo  federal  não  destina  um  único  centavo  de

recursos públicos à modernização ou à expansão de nosso metrô. Não que os outros

Estados da Federação, incluindo o Distrito Federal, não sejam importantes ou não

tenham necessidade de investimentos em transporte público de massa; porém, nesse

mesmo período,  praticamente  todas  as  Capitais  do  Nordeste  receberam recursos

federais,  São Paulo e o Rio de Janeiro também, mas Belo Horizonte foi preterida.

Hoje,  qualquer  pesquisa  realizada  em  Belo  Horizonte  e  na  Região  Metropolitana

indica que a população clama por mobilidade urbana e investimentos em segurança

pública, nessa ordem.

Quero dizer aos nobres pares que, depois de sermos preteridos por muito tempo,

não  nos  restou  opção  senão  perceber  o  porquê  disso.  Lamentavelmente,  veio  a

conclusão: primeiramente isso ocorre pelo descaso do governo federal, que não dá o

devido  valor  ao  Estado  de  Minas  Gerais,  e,  em  segundo  lugar,  pela  falta  de

organização, tanto da nossa bancada federal ao longo dos anos quanto da sociedade

mineira.
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No primeiro  dia  deste  mandato,  protocolei  pedido  para  fundarmos  a  frente  em

defesa  de  investimentos  para  o  metrô.  Tenho  de  reconhecer  que  todos  os  77

Deputados assinaram, e 18 Deputados estiveram presentes no lançamento de nossa

frente parlamentar.  No momento, contamos com subcoordenadorias no Congresso

Nacional na pessoa de três Deputados Federais: Reginaldo Lopes, Diego Andrade e

Eros  Biondini,  o  que  demonstra  que  nossa  frente  parlamentar  não  tem  dono,  é

suprapartidária.  Da  mesma  forma,  temos  subcoordenadorias  nas  Câmaras  de

Vereadores de Belo Horizonte, Contagem e Betim. E, mais importante, as Prefeitas

de Contagem e Betim, o Prefeito de Belo Horizonte e o Governador Anastasia estão

imbuídos de um só sentimento: o esforço coletivo na busca de investimentos para o

metrô.

Com muita alegria, quero comunicar que o Governador Anastasia, corajosamente,

libera um consórcio. O PAC da Mobilidade estabeleceu que somente cidades com

mais  de  3  milhões  de  habitantes  ou  regiões  poderiam  solicitar  recursos  para  a

mobilidade urbana. O que fizemos? O governo do Estado de Minas Gerais e as três

referidas cidades protocolaram no governo federal,  no Ministério  das Cidades, um

projeto.  Para  esse  projeto,  o  governo  federal  contribui  com  R$2.400.000.000,00;

dessa  verba,  R$1.600.000.000,00  são  para  o  metrô,  e  o  restante,  para  o  BRT.

Somado a isso, o governo do Estado de Minas Gerais, junto ao BNDES, fica com a

obrigação  de  viabilizar  R$380.000.000,00,  e  a  iniciativa  privada  contribui  com  os

outros R$1.300.000.000,00, perfazendo o valor de R$3.000.000.000,00.

Com esses recursos, se conseguirmos a liberação do governo federal,  e com a

coragem que teve o Governador de assumir um compromisso que era do governo

federal  -  inclusive  o  da  estadualização  do  metrô  -,  passaremos  para  51,2km,

atendendo  a  800  mil  pessoas.  O  metrô  irá  do  Novo  Eldorado  até  o  Centro

Administrativo,  passando  pela  região  hospitalar,  Calafate,  Savassi  e  Lagoinha.

Certamente,  os  que criticam não andam de ônibus nem de carro,  não sofrem as

agruras do trânsito de Belo Horizonte.

Aproveito para convidar todos os Deputados a nos acompanharem, no dia 23, ao

Ministério das Cidades, para onde vamos levar 100 mil assinaturas, entre eletrônicas

e manuscritas, para mostrar quanto esse investimento e essa obra são importantes
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para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Cada Deputado está trabalhando por

isso em sua região - por exemplo, a Deputada Maria Tereza Lara, do PT, em Betim, e

o Deputado Durval Ângelo, em Contagem -, e é fundamental que externemos a nossa

indignação para demonstrar quanto essa obra é importante.

Antes  de  conceder  aparte  ao  Deputado  Rogério  Correia,  quero  lembrar  que

recentemente algumas empresas desistiram de instalar-se no polo tecnológico, dando

como razão de sua desistência o problema crônico da mobilidade urbana em Belo

Horizonte. Ou seja, o problema do transporte público passa a ser também um entrave

ao desenvolvimento.

Ainda antes  de  conceder  aparte  ao  Deputado Rogério  Correia,  quero dizer  aos

nobres professores presentes que a luta pela educação é importante, sim - aliás, a

educação é fundamental e a solução do problema do contrato social, o qual é grave

em nosso país, passa diretamente pela educação -, mas outros problemas e assuntos

não deixam de ter importância. Assim, mesmo que a educação tenha prioridade, peço

que respeitem os outros assuntos que devem ser objeto de políticas públicas.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Fred Costa, agradecendo a

concessão do aparte, quero dizer a V. Exa. que evidentemente estamos juntos na luta

em favor de projetos de mobilidade urbana para Belo Horizonte, Contagem e Betim.

Fazemos parte disso e achamos fundamental buscar uma solução. Mas aproveito a

oportunidade  para  esclarecer  que  para  todos  os  projetos  de  mobilidade  urbana

propostos para Belo Horizonte, embora o Prefeito não diga nem coloque nas placas,

os recursos são oriundos do PAC. Em todos!  Não há sequer um projeto em Belo

Horizonte em que não haja verba do governo federal, embora o governo do Estado

nunca diga isso e a Prefeitura esconda isso, apesar de dizer-se aliada. Fato é que

neles todos há recursos do governo federal.

Isso não significa,  Deputado Fred Costa,  que o governo federal  não tenha que

ajudar mais. Hoje mesmo discutimos a dívida de Minas, e o Senador Aécio Neves e o

Governador  Anastasia  disseram  que  a  dívida  é  impagável  e  que  o  Estado  está

devendo  R$70.000.000.000,00.  Estão  falando  de  um  Estado  que  até  então  tinha

déficit zero... Não entendemos como, de repente, passam a choramingar dívidas para

lá e para cá...
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Mas sobre uma coisa o Estado não fala: a dívida social com a educação.

Quanto a esta, o Estado silencia, e V. Exa. sabe disso. Uma professora ganhando

um piso de R$369,00. Eu disse agora mesmo que 153 mil trabalhadores da educação

optaram pelo piso, não querem saber de subsídio e receberão R$369,00, R$450,00.

Faço esse aparte para juntar as duas coisas. Sabedor de que V. Exa. é também um

defensor da educação, peço que nos ajude a cobrar do Governador Anastasia e do

Senador Aécio Neves que, em Brasília, falem pelo menos um pouquinho em favor da

educação e dos professores. Não adianta tentar avançar no País sem uma educação

de qualidade, e V. Exa. sabe muito bem disso. Parabenizo-o pela luta e conte com

nosso apoio. Obrigado.

O  Deputado  Fred  Costa*  -  Deputado  Rogério  Correia,  V.  Exa.  vem  sendo  um

defensor  incansável  da  educação,  e certamente se  recorda de que recentemente

estive ao seu lado conversando com lideranças na busca da solução para o impasse

na  educação,  que  prejudica  os  educadores  e  todos  os  envolvidos,  direta  e

indiretamente. Espero que tenhamos a solução desse impasse, a qual já deveria ter

sido encontrada.

Em  relação  aos  investimentos  feitos  na  cidade  de  Belo  Horizonte,  afirmei

recentemente  que,  até  pouco tempo atrás,  o  que  se  via  eram  apenas  obras  em

canteiros. Necessitamos de um canteiro de obras para o desenvolvimento da cidade.

Neste momento, o que percebemos é um investimento das três esferas de governo,

concomitantemente, em especial nas obras estruturais, que passaram pelo governo

de Estado. Vamos continuar cobrando do governo federal o investimento no metrô.

Quero contar com a participação de V. Exa. no dia 23 e tenho a certeza de que, se

conseguirmos o objetivo,  será de enorme valia  para o desenvolvimento de nossa

Capital,  da  Região  Metropolitana  e  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Agradeço  a

compreensão de todos e conto com a presença de V. Exas. no dia 23. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

A Deputada Luzia Ferreira - Solicito o encerramento, de plano, da reunião.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada
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dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Juninho Araújo) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  18  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.149/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Rui Narciso da Silva à Rodovia LMG-805.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre

a proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  1.149/2011 tem como finalidade dar a denominação de Rui

Narciso da Silva à Rodovia LMG-805, que liga a BR-464 à BR-262.

Cabe ressaltar, inicialmente, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de identificar corretamente a rodovia a ser

nomeada, uma vez que se trata da ligação entre o entroncamento da BR-262, no

Município de Uberaba, ao entroncamento da BR-464, no Município de Conquista.

Com relação ao mérito da matéria, o autor da proposição informa que Rui Narciso

da Silva foi  exemplo de vida para todos os que com ele conviveram. Foi  homem

simples  e  dedicado  à  família  e  ao  povo  do  Distrito  de  Jubaí,  onde  nasceu,  no

Município de Conquista.
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Foi  comerciante  e produtor  rural.  Homem íntegro,  defendia as  causas nobres  e

progressistas da região como líder político, tendo prestado relevantes serviços na

área social. Sua presença na comunidade sempre foi marcada por forte vocação para

servir ao próximo com desprendimento e altruísmo.

Faleceu no começo de 2009, deixando um exemplo de cidadão aos moradores da

comunidade.

Por tais razões, consideramos meritória e oportuna a pretensão de se perpetuar o

nome de Rui Narciso da Silva por meio da denominação pretendida pelo projeto de lei

em análise.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.149/2011,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Célio Moreira, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 248/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe “acrescenta

dispositivos à Lei no 14.133, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a política

estadual de medicamentos”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para receber parecer quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende acrescentar dois incisos ao art.  3o da Lei no

14.133, de 2001, que dispõe sobre a política estadual de medicamentos, de modo a

garantir  o  fornecimento  gratuito  de  medicamentos,  especialmente  os  de  uso
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continuado,  aos  idosos  que  comprovem  ter  mais  de  30%  da  renda  mensal

comprometida com a aquisição de medicamentos e às entidades de atendimento às

pessoas  idosas,  bem  como  o  fornecimento  gratuito  de  medicamentos  de  uso

continuado às pessoas portadoras de doenças crônicas e às entidades que a elas

prestam atendimento.

Inicialmente,  convém  destacar  que  a  Constituição  da  República,  no  art.  196,

estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação”.

No que tange à matéria em referência, o projeto encontra respaldo também no art.

23 da Carta Magna, que assim dispõe:

“Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios:

(...)

II  – cuidar  da saúde e assistência pública,  da proteção e garantia  das pessoas

portadoras de deficiência;” (grifo nosso).

Da mesma forma, o art. 24, XII, do texto constitucional prevê, expressamente, a

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar

sobre proteção e defesa da saúde.

Por  essas  razões  e  tendo  em  vista  o  grande  alcance  social  da  proposta,

entendemos que o projeto em análise merece prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 248/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno Siqueira,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 278/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

criação do Memorial dos Povos Indígenas em Minas Gerais”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” em 19/2/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Cultura  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, para receber parecer.

Nos  termos do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  cumpre-nos examinar  a

matéria nos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe  tem  o  objetivo  de  instituir  o  Memorial  dos  Povos

Indígenas  em  Minas  Gerais,  destinado  à  pesquisa,  recuperação,  catalogação,

registro, guarda e exposição de materiais de qualquer natureza que se refiram ou se

vinculem ao esforço dos povos indígenas para a preservação de sua memória e de

seu patrimônio material e imaterial.

Primeiramente, é importante citar que o Projeto de Lei nº 2.824, apresentado em

2008, tem conteúdo semelhante à proposição em comento, tendo sido considerado

constitucional por esta Comissão.

A  Constituição  da  República,  em  seu  art.  23,  inciso  III,  estabelece  que  é

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a

proteção dos documentos, das obras e de outros bens de valor histórico, artístico e

cultural,  dos  monumentos,  das  paisagens  naturais  notáveis  e  dos  sítios

arqueológicos. O art. 24, por sua vez, no inciso VII, conferiu à União, aos Estados e

ao  Distrito  Federal  competência  concorrente  para  legislar  sobre  proteção  ao

patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. E ainda, de acordo com

o §1º do art. 216, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventário, registro, vigilância,

tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação.

Como assinalou esta Comissão quando da análise do Projeto de Lei nº 2.824, de

2008, medidas dessa natureza não violam o ordenamento jurídico, visto que a Carta

Magna, por meio do §1º do seu art. 25, reservou aos Estados as competências que

não lhes  sejam por  ela  mesma vedadas,  e,  no  art.  22,  não inseriu  a  criação de

memorial  no  rol  das  matérias  sobre  as  quais  a  disposição  legal  está  a  cargo,
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privativamente, da União.

No  tocante  ao  processo  legislativo,  foi  adotado  por  esta  Comissão  o  seguinte

entendimento quando da análise do Projeto de Lei nº 444, de 1999, convertido na Lei

nº 13.448, de 2000, que cria o Memorial de Direito Humanos:

“Quanto ao exame da pertinência da iniciativa do projeto no âmbito estadual, no

caso efetivada por membro do Poder Legislativo, cumpre-nos declará-la procedente,

visto que o inciso III do art.  66 da Constituição mineira, onde estão apontadas as

matérias legislativas de iniciativa do Governador do Estado, não faz referência àquela

em questão.”

Assim, examinado o conteúdo da proposição, não vislumbramos óbice de natureza

jurídica que lhe impeça a tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 278/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Rosângela Reis – Bruno Siqueira – Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 384/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior,  o projeto de lei  em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei 210/2007, cria o Programa Escola

no Lar, para alunos enfermos.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/2/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para ser analisado quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  da  matéria  quanto  aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos

seguintes.

Fundamentação

É importante ressaltar que proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura
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anterior, oportunidade em que esta Comissão analisou a matéria no que tange aos

aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Como  não  houve

mudanças  constitucionais  e  legais  supervenientes  que  propiciassem  uma  nova

interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o  posicionamento  expresso

anteriormente e reproduzir a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

“A proposição  tem  por  escopo  oferecer  ao  aluno  enfermo,  impossibilitado  de

comparecer às aulas, o acompanhamento, a orientação e o suporte necessários para

evitar  o atraso no aprendizado e a possível repetência. Nesse passo, o legislador

propõe que o acompanhamento referido seja prestado por voluntários, que poderão

ser professores e especialistas em educação, ativos e inativos, além de outros que

comprovarem, perante a direção da escola, possuir capacitação para o desempenho

da atividade.

A primeira observação a ser feita  refere-se à natureza da proposição: embora o

legislador esteja apresentando a matéria como se fosse um programa de governo,

cuida o projeto de excepcionar uma situação fática peculiar ao ensino, seja público,

seja particular. Trata-se de tema que conjuga o princípio da equidade na esfera da

educação com a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola e

a garantia do padrão de qualidade do ensino. Tem-se, portanto, o enfoque de matéria

objeto  de  tratamento  em  lei  ordinária,  em  conformidade  com  a  competência

constitucional legislativa concorrente atribuída ao Estado membro pela Carta Magna,

no inciso IX do seu art. 24.

Contudo, embora louvável a intenção do legislador, o projeto em tela cuida de tema

já regulado em legislação federal, qual seja o Decreto-Lei nº 1.044, de 21/10/69, que

dispõe sobre o ‘tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que

indica’.  Recepcionado pela Constituição Federal  como lei  ordinária,  em virtude do

disposto no art. 24, IX, e § 1º, da Magna Carta, o referido decreto-lei  alcança ‘os

alunos de qualquer nível de ensino, portadores de afecções congênitas ou adquiridas,

infecções,  traumatismos  ou  outras  condições  mórbidas,  determinando  distúrbios

agudos ou agudizados, caracterizados por incapacidade física relativa, incompatível

com a frequência aos trabalhos escolares, desde que se verifique a conservação das

condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade
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escolar  em  novos  moldes’.  A  lei  adentra  peculiaridades  técnico-médicas  que

conjugam  a  relativa  incapacidade  orgânico-fisiológica  do  aluno,  ocasionada  pela

temporária  enfermidade,  com  a  manutenção  de  sua  capacidade  pedagógico-

intelectual,  de forma a permitir  que sua ausência às aulas  seja compensada com

exercícios  domiciliares  com acompanhamento  da escola,  sempre que compatíveis

com o seu estado de saúde e as possibilidades do estabelecimento de ensino. Além

disso,  a  lei  focalizada  determina  a  exigência  de  laudo  médico  elaborado  por

autoridade  oficial  do  sistema  educacional  como  requisito  para  que  faça  jus  ao

benefício que ela proporciona.

Todavia, embora na essência o projeto em análise já esteja contemplado em lei

federal,  ele  inova  no  tocante  à  possibilidade  de  participação  de  voluntários  no

processo de acompanhamento e orientação do aluno enfermo. Diante desse fato e

atendido o requisito constitucional da competência para legislar, conferida pela Carta

Magna ao Estado no âmbito da legislação concorrente, entendemos que o projeto

não  apresenta  vício  de  inconstitucionalidade.  Merece,  entretanto,  algum

aprimoramento, o que fazemos por meio do Substitutivo nº 1, que apresentamos na

conclusão deste parecer.

O substitutivo proposto retira, num primeiro momento, o caráter inadequadamente

programático  do  projeto.  Ademais,  cuida  de  manter  a  novidade  jurídica  que  a

proposição apresenta, a qual consiste na possibilidade de participação de voluntários

no processo de acompanhamento escolar do aluno impossibilitado de comparecer à

sala  de  aula  por  estar  com a  saúde  debilitada,  sempre  em  consonância  com  as

condições impostas na norma geral da União, qual seja o Decreto-lei nº 1.044, de

21/10/69.

Observando que, por força do inciso I do art. 209 da Constituição da República, o

ensino  é  livre  à  iniciativa  privada,  atendidas  as  condições  de  cumprimento  das

normas gerais da educação nacional, estendemos ao ensino particular o alcance do

substitutivo”.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 384/2011 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  o  tratamento  excepcional  para  o  aluno  portador  das  afecções

indicadas no Decreto-Lei Federal nº 1.044, de 21 de outubro de 1969.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Poderá  participar  do  acompanhamento  escolar  e  da  atribuição  de

exercícios  domiciliares  aos  alunos  das  redes  pública  e  particular  de  ensino,  nos

termos do Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, em regime de trabalho

voluntário:

I – o professor, ativo ou inativo;

II – o especialista em educação, ativo ou inativo;

III  –  a pessoa que comprovar,  perante a direção da escola,  capacitação para o

desempenho da atividade.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Luiz Henrique – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 439/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre o

ressarcimento ao Estado, por via de cobrança na fatura de serviços telefônicos, por

despesas  decorrentes  do  acionamento  indevido  dos  serviços  telefônicos  de

atendimento a emergências envolvendo remoções ou resgate, combate a incêndios

ou ocorrências policiais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Re gimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei n° 557/2011, de autoria do Deputado Fred

Costa,  que  “dispõe sobre  o  ressarcimento  ao  Estado,  via  cobrança na fatura  de
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serviços telefônicos, por despesas decorrentes do acionamento indevido dos serviços

telefônicos  de  atendimento  a  emergências  envolvendo  remoções  ou  resgates,

combate  a  incêndios  ou  ocorrências  policiais”  e  nº  1.396/2011,  que  “estabelece

política  e  normas  para  cobrança  de  multa  via  fatura  de  serviços  telefônicos,  por

despesas  decorrentes  do  acionamento  indevido  dos  serviços  telefônicos  de

atendimento  a  emergências  relacionadas  a  ocorrências  policiais,  incêndios  e

resgates”.

A relator apresentou requerimento na reunião do dia 24/5/2011, solicitando fosse a

proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social, para que

esta  se  manifestasse  sobre  a  medida  contida  na  proposição.  A resposta  a  essa

diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

O projeto de lei em análise determina, nos termos de seu art. 1º, que o responsável

pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências

envolvendo  remoções  ou  resgates,  combate  a  incêndios  ou  ocorrências  policiais

deverá  ressarcir  aos  cofres  públicos,  mediante  cobrança  na  fatura  de  serviços

telefônicos da linha utilizada para a chamada, as eventuais despesas relacionadas ao

atendimento.

Nos parágrafos do art. 1º, define-se o que é considerado acionamento indevido dos

serviços mencionados no “caput” e assegura-se ao responsável por ele o direito à

ampla defesa.

No art. 2º, estabelece-se que os órgãos e as instituições públicas responsáveis pela

prestação dos serviços de emergência de que trata a proposição deverão divulgar

tabelas de custos, abrangendo, separadamente, cada etapa das rotinas relacionadas

ao atendimento das emergências, bem como adotar as medidas administrativas e

operacionais,  junto  às  operadoras  dos  serviços  de  telefonia,  necessárias  à

identificação  dos  responsáveis  pelos  acionamentos  e  à  posterior  cobrança  dos

valores correspondentes aos ressarcimentos das despesas efetuadas.

O art. 3º determina que os ressarcimentos terão como objeto único a cobertura das

despesas com acionamentos indevidos, tendo em vista a manutenção da capacidade

de pronta resposta dos serviços disponibilizados à população, devendo os recursos
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arrecadados ser repassados pelas operadoras à Secretaria de Estado de Fazenda

ou,  conforme  sua  orientação,  ter  sua  destinação  vinculada  aos  serviços  de

emergência envolvidos.

Verifica-se o intuito  da proposta de coibir  a  prática de ligações telefônicas para

órgãos  de  segurança  e  saúde  pública  relatando  fatos  que,  a  despeito  de  serem

inverídicos, provocam a atuação desses órgãos. Conforme salienta o autor em sua

justificação, tal comportamento não apenas implica despesas extras para o Estado,

mas também coloca em risco a vida daqueles que realmente precisam de socorro.

Passemos, então, à análise da proposição.

A proposição busca preservar o interesse público e a boa atuação da administração

pública ao mesmo tempo em que pretende coibir infrações por parte da população.

A prática popularmente conhecida como “trote telefônico” é uma ação já repudiada

pelo  direito  penal,  tendo em vista o seu caráter  lesivo  à administração pública,  à

coletividade e mesmo à vida.

As medidas a serem repudiadas, nos termos do projeto, podem ser enquadradas

em tipos penais previstos nos arts. 266 e 340 do Código Penal Brasileiro – Decreto-

Lei nº 2.848, de 7/12/40 –, quais sejam de interrupção ou perturbação de serviço

telegráfico ou telefônico ou de comunicação falsa de crime ou de contravenção.

Confira-se a seguir o teor dos referidos dispositivos, “ in verbis”:

“Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico ou telefônico

Art.  266  –  Interromper  ou  perturbar  serviço  telegráfico,  radiotelegráfico  ou

telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo  único  -  Aplicam-se  as  penas  em  dobro,  se  o  crime  é  cometido  por

ocasião de calamidade pública.

( ... )

Comunicação falsa de crime ou de contravenção

Art. 340 – Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime

ou de contravenção que sabe não se ter verificado:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.”;

O art.  41 da Lei de Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 3/10/41 –
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prevê  pena  de  prisão  simples  e  de  multa  a  quem  provocar  “alarma,  anunciando

desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou

tumulto”.

Não  obstante,  conforme  salientado  na  nota  jurídica  elaborada  pela  Assessoria

Jurídica da Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds –, em resposta à diligência

requerida por esta Comissão, a esfera administrativa não se confunde com a esfera

penal,  podendo  a  sanção  administrativa  que  se  pretende  impor  ser  aplicada

cumulativamente com as penalidades previstas no Código Penal Brasileiro.

Assim, não havendo óbice de natureza jurídica para a criação da obrigação, caberá

à  comissão  de  mérito  proceder  à  análise  sobre  a  conveniência  e  efetividade  da

medida  em  face  dos  aspectos  práticos  que  envolvem  a  prestação  dos  serviços

públicos  tratados  no  projeto.  Também  deverão  ser  analisadas  as  possíveis

consequências da implementação da medida, bem como os aspectos relativos à sua

operacionalização.

No  que  tange  à  garantia  de  ampla  defesa  ao  responsável  pelo  acionamento

considerado indevido, tratado no § 2º do art. 1º do projeto, ressaltamos o disposto no

art. 5º, LV, da Constituição da República, que dispõe que “aos litigantes, em processo

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e

a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes".

Embora o dispositivo observe o que estabelece a Constituição Federal, conforme

salientado na nota jurídica da Seds, o citado § 2º “prevê a ampla defesa, mas não

informa como essa será garantida ou a quem competirá o processo administrativo

para apuração do fato”. Dessa forma, propomos, por meio do Substitutivo nº 1, ao

final  redigido, a alteração do projeto,  de forma a dispor  que o procedimento será

fixado em regulamento.

Algumas considerações também devem ser tecidas sobre o disposto na parte final

do art. 2º, que decorre da forma de cobrança eleita pela proposição. A cobrança em

fatura de serviços telefônicos implica a atribuição de obrigações aos concessionários

de serviços públicos federais,  competência reservada à União. A jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal aponta de maneira clara a impossibilidade de lei estadual

interferir  na  relação  jurídico-contratual  entre  o  poder  concedente  federal  e  as
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empresas  concessionárias  (ver  a  respeito  as  ADIs  nºs  2.733/ES  e  2.299/RS,

publicadas, respectivamente, no “Diário do Judiciário” de 3/2/2006 e de 29/8/2003).

Assim, não é possível uma lei estadual instituir obrigações a serem cumpridas pelas

concessionárias de serviço de telefonia.

Sobre  a  cobrança  em  fatura  de  serviços  telefônicos,  a  Seds  ressalta:  “cabe  à

ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações as funções de regular e fiscalizar

as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. Assim, alertamos para a

possibilidade de vício de competência para cobrança”.

No que toca à obrigação contida no art. 2º, referente à divulgação de tabelas de

custos pelos órgãos e instituições públicas responsáveis pela prestação dos serviços

de  emergência  tratados  no  projeto,  entendemos  que  há  ofensa  ao  princípio  da

separação  dos  Poderes.  Isso  porque  há  imposição  de  obrigação  a  órgãos

pertencentes à estrutura do Poder Executivo, uma vez que Polícia Militar e o Corpo

de Bombeiros são, nos termos do art. 11, I, “c” e “h”, da Lei Delegada nº 179, de

1º/1/2011, órgãos autônomos subordinados diretamente ao Governador.

A parte final do art. 3º também incorre nos mesmos vícios apontados, ao determinar

que as operadoras deverão repassar à Secretaria de Estado de Fazenda os recursos

arrecadados,

Dessa forma, apresentamos o substitutivo ao final redigido no intuito de sanar os

vícios apontados e de adequar a proposição à técnica legislativa.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também deve manifestar-se sobre os Projetos de Lei n° 557/2011 e nº 1.396/2011,

anexados  à  proposição.  Sendo  assim,  ressaltamos  que  se  aplicam  aos  referidos

projetos os mesmos argumentos expendidos com relação ao projeto principal,  por

tratarem da mesma matéria.

Conclusão

Pelas  razões  expostas  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  439/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  o  ressarcimento  ao  Estado  das  despesas  decorrentes  do
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acionamento  indevido  dos  serviços  telefônicos  de  atendimento  a  emergências

envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios ou ocorrências policiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  O responsável  pelo  acionamento  indevido  dos  serviços  telefônicos  de

atendimento a emergências envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios

ou ocorrências policiais ressarcirá aos cofres públicos, na forma de regulamento, as

eventuais despesas relacionadas ao atendimento.

§ 1º – Entende-se por acionamento indevido aquele originado de má-fé ou que não

tenha  como objeto  o  atendimento  a  emergência  ou  a  situação real  que venha a

justificar o acionamento, salvo nos casos de erro justificável.

§ 2º – A ocorrência de acionamento indevido será apurada por meio de processo

administrativo,  garantida  a  ampla  defesa  ao  responsável  pelo  acionamento,  nos

termos de regulamento.

Art. 2º – O ressarcimento de que trata esta lei terá como objeto único a cobertura de

despesas com acionamentos indevidos, tendo em vista a manutenção da capacidade

de pronta resposta dos serviços disponibilizados à população.

Parágrafo único –  As  despesas  a  que se refere  o “caput”  deverão abranger  os

custos  de  cada  etapa das  rotinas relacionados  ao atendimento  das  emergências,

desde o atendimento e triagem das chamadas até o deslocamento das equipes.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente – Luiz Henrique,  relator – Rosângela Reis – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 469/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 199/2007, disp õe sobre o registro de veículos

sinistrados e dá outras providências.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Em decorrência do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 571/2011, de autoria  do Deputado Sargento Rodrigues,

o qual dispõe sobre a anotação da expressão “Veículo Recuperado” no campo de

observações  do  Certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo  Automotor  –

CRVL –, em caso de veículo sinistrado com perda total no âmbito do Estado de Minas

Gerais.

Em seguida, foi  o  projeto distribuído à Comissão de Administração Pública, que

opinou por sua aprovação, na forma apresentada.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento objetiva obrigar a Polícia Militar do Estado a descrever,

no boletim de ocorrência que for lavrado em virtude de acidente de trânsito, as partes

visíveis que forem danificadas nos veículos automotores em decorrência de acidente.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou, em seu parecer que o Código de

Trânsito Brasileiro – CTB –, em seu art. 1°, § 2°, dispõe: “o trânsito, em condições

seguras,  é  um direito  de  todos  e  dever  dos órgãos e entidades componentes do

Sistema  Nacional  de  Trânsito,  a  estas  cabendo,  no  âmbito  das  respectivas

competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”.

Ressaltou,  ainda,  que  o  Conselho  Nacional  de  Trânsito  –  Contran  –  editou  a

Resolução  n° 362,  de  15/10/2010,  que  estabelece  a  c lassificação  de  danos  em

veículos decorrentes de acidentes.

O art. 1° dessa resolução estatui que o veículo env olvido em acidente de trânsito

deve ser classificado de acordo com as normas nela previstas. O art. 2° estabelece

categorias para os danos sofridos (de pequeno, médio e grande monte). E o art. 3°

dispõe que,  em caso de danos de ‘médio  monte’ ou  ‘grande monte’,  o  órgão ou

entidade fiscalizadora de trânsito responsável pelo Boletim de Ocorrência de Acidente

de Trânsito deve, em até dez dias úteis após o acidente, expedir ofício acompanhado

dos  registros  que  possibilitaram  a  classificação  do  dano  ao  órgão  ou  entidade

executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal responsável pelo registro do

veículo.
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Essa Comissão manifestou-se ainda sobre o Projeto de Lei n° 571/2011, anexado à

proposição,  informando que a  medida  nele proposta  já  está  contida no  parágrafo

único do art. 2° da proposição em apreço.

A Comissão  de  Administração Pública  ratificou  o  parecer  da  Comissão anterior,

citando o Código de Trânsito Brasileiro.

Entendemos  que o  projeto  em pauta  está  em  sintonia  com a  Lei  n° 8.078,  de

11/9/90 – Código de Defesa do Consumidor, protegendo direito básico do consumidor

que pretende adquirir um veículo usado. É direito do consumidor ter conhecimento do

estado em que se encontra o bem pretendido, com todo o seu histórico. É possível

que um veículo valha um preço menor se houver informações de que ele sofreu dano

de grande monte.

Desse modo, a proposição em análise em muito virá beneficiar os consumidores

que desejam adquirir um veículo usado, evitando-se possíveis prejuízos no negócio.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 469/2011, no 1°

turno, na sua forma original.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Duarte Bechir - Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 765/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Sabará.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora  a  este órgão colegiado para  receber  parecer  quanto ao mérito,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº 765/2011, em seu art.  1º,  determina a desafetação do bem

público  constituído  pelo  trecho  da  Rodovia  MGT-262  compreendido  entre  o



809
____________________________________________________________________________

entroncamento próximo ao Km 6 e a rotatória localizada no Km 7; no art. 2º, autoriza

o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Sabará, para que passe a integrar seu

perímetro  urbano  como  via  urbana;  e,  por  fim,  o  art.  3º  prevê  sua  reversão  ao

patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista.

Em  sua  justificação,  o  autor  da  matéria  informa  que,  com  o  novo  traçado  da

estrada, executado durante seu projeto de duplicação, o referido trecho deixou de

pertencer efetivamente a ela, sendo utilizado essencialmente por moradores do Bairro

Nações  Unidas  como via  para  acessar  a  rotatória  localizada  no  Km  7.  Assim,  o

projeto em tela beneficiará a comunidade sabarense, pois a referida doação permitirá

que se efetuem melhorias na conservação do trecho, beneficiando os moradores que

dele dependem e favorecendo a autonomia da municipalidade.

As rodovias estaduais estão submetidas à jurisdição do Departamento Estadual de

Estradas de Rodagem – DER-MG –, que é uma autarquia vinculada à Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas – Setop. O art. 3º da Lei nº 11.403, de 1994,

que organiza a instituição, enumera suas atribuições, entre as quais se destaca a

competência  para  “executar,  direta  e  indiretamente,  os  serviços  de  projetos,

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas

de rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias  e portos  fluviais,  mediante

convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao

meio ambiente, nos termos da legislação própria”.

É importante esclarecer que, para a doação de determinado bem imóvel do Estado,

é imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública, o que

ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a  transferência  do  bem,  seja  de

maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto em análise, seja de forma

implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Cabe observar,  ainda,  que a  doação desse trecho da rodovia  MGT-262 para  o

Município de Sabará não implicará alteração na natureza jurídica do bem público, que

voltará a ser afetado com a utilização do percurso como via urbana.

A modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar

o  domínio  público  municipal  e,  consequentemente,  o  Município  assumirá  a
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responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via.

Sendo assim, entendemos que a aprovação da proposição em análise é meritória,

uma vez que vai ao encontro dos interesses dos cidadãos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 765/2011, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente – Célio Moreira, relator – Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 785/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De  autoria  do  Deputado  João  Leite,  a  proposição  em  epígrafe  é  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  266/2007 e  dispõe  sobre  a  notificação  de

infração de trânsito enviada ao infrator pelo Detran, por remessa postal.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 288,

combinado com o art. 102, inciso IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O art. 1º da proposição determina que a notificação de infração de trânsito enviada

ao  infrator  pelo  Detran-MG,  por  remessa  postal,  deverá  ser  encaminhada  ao

destinatário mediante aviso de recebimento, no qual deverão constar a identificação e

o endereço do remetente. A seu turno, o art.  2º dispõe que “a notificação só será

válida e eficazmente  efetivada mediante  a assinatura do  destinatário  no aviso de

recebimento devidamente datado, para os efeitos do disposto no § 4º do art. 282 do

Código de Trânsito Brasileiro”.

Em  sua  douta  análise,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  entendeu  que  o

Estado pode regular  sobre  o  assunto  sem usurpar  a  competência  da  União  nem

contrariar os parâmetros da Constituição da República. Argumenta que o projeto não

trata propriamente de norma de trânsito, e, sim, de procedimento administrativo sobre

notificação  de  infração  de trânsito,  razão  pela  qual  não se  pode  afirmar  que ele
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estabelece regras cuja matéria é de competência legiferante privativa da União, nos

termos do disposto no art. 22, XI, da Constituição da República.

Com  efeito,  afirma  aquele  órgão  colegiado  que  “o  projeto  não  estabelece

penalidades  de  trânsito  nem  altera  a  sistemática  normativa  federal  sobre  a

classificação das infrações, mas tão somente prevê regras de feição procedimental

para  a  efetivação  das  notificações  de  trânsito,  de  modo  a  melhor  atender  às

peculiaridades regionais”.

No que tange à competência regimental desta Comissão de proceder ao exame de

mérito da matéria, é oportuno salientar que o projeto se revela oportuno, tendo em

vista, conforme salienta o seu autor, a necessidade de se assegurar ao cidadão o

direito de recorrer em prazo hábil contra notificação de aplicação de penalidade, feita

por remessa postal, por suposto cometimento de infração a norma de trânsito.

Ocorre que o § 4º do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503,

de 1997), fixa em 30 dias o prazo para apresentação de recurso, contados da data da

notificação da penalidade. No entanto, a entrega da notificação mediante aviso de

recebimento expedido pelos Correios, sem o correspondente contrarrecibo firmado

pelo notificado, não assegura a ciência da imposição da penalidade.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

785/2011, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator – Liza Prado – Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 851/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O  projeto  em  análise,  de  autoria  do  Deputado  Gilberto  Abramo,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n.º  3.356/2010,  proíbe  a  emissão  de

comprovantes em papéis termossensíveis no Estado de Minas Gerais.

A proposição  foi  remetida  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  para  análise

preliminar,  a  qual  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da

matéria, na forma do Substitutivo n.º 1, que apresentou.
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Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Re gimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei n°s 1.397 e 1.411/2011, por disporem sobre

matéria similar, a saber, a qualidade dos comprovantes de pagamentos emitidos em

caixas eletrônicos de bancos estabelecidos no Estado de Minas Gerais.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem o propósito de proibir  a  emissão de comprovantes em papéis

papéis termossensíveis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  não  há  óbices  à  iniciativa

legislativa. Informou que não se mostra razoável permitir que se emitam recibos e

outros comprovantes de pagamento em documento impresso que não preserva suas

características,  notadamente  a  impressão,  por  prazo  superior  àquele  legalmente

previsto para prescrição do débito.  Todavia,  para melhor adequar  o projeto sob o

ponto  de  vista  da  técnica  legislativa,  além  de  propor  tempo  de  duração  dos

documentos pelo período de dez anos, que corresponde ao maior prazo prescricional

previsto na legislação civil brasileira, apresentou o Substitutivo nº 1.

Cabe  esclarecer  que  esse  substitutivo  contempla  o  propósito  que  norteou  a

apresentação do projetos de lei que foram anexados à proposição ora em análise,

mediante a incorporação de dispositivos pertinentes à matéria.

Quanto  à  impressão  em  papel  termossensível,  de  uso  comum  por  parte  das

instituições comerciais, financeiras, bancárias, agências de crédito ou similares, o que

ocorre é uma ofensa direta ao Código de Defesa do Consumidor - CDC - em relação

aos princípios da transparência, da boa-fé e da veracidade da publicidade.

De  fato,  em  relação  ao  princípio  da  transparência,  é  obrigação  do  fornecedor

informar  ao consumidor  tudo o que pode advir  das relações consumeristas. Esse

princípio  é  essencial  em  toda  manifestação  pré-contratual.  Como  os  dados  do

comprovante não são preservados, fica o consumidor à mercê do fornecedor, pois já

não  tem  mais  documento  hábil  que  comprove,  de  forma  definitiva,  a  transação

ocorrida.

No que  tange ao  princípio  da  boa-fé,  o  CDC,  nos  termos  do  art.  4º,  inciso  III,
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estabelece como objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo a harmonia

nessas relações, obtida através da boa-fé entre as partes da relação consumerista.

Faz  parte  dessa  relação,  para  manutenção  do  equilíbrio  entre  as  partes,  a

transmissão ao consumidor, via documento escrito, dos dados relativos à transação

realizada. Uma vez que os dados do papel termossensível se apagam, a harmonia da

relação entre consumidor e fornecedor se quebra por meio de um gatilho de efeito

retardado,  com  a  destruição  automática  e  posterior  de  informações  necessárias,

dando margem a eventuais comportamentos obscuros por parte do fornecedor.

Finalmente, o princípio da identificação da publicidade, nos termos do art. 6º, inciso

III, do CDC, determina que a publicidade veiculada não pode ser enganosa, ou seja,

veda-se tanto a informação falsa quanto a ocultação de informação pelo fornecedor.

Aqui a ocultação da informação ocorre “a posteriori”, ou seja, observam-se todas as

características exigidas pelo CDC por ocasião do negócio jurídico, e, posteriormente,

sem  controle  do  consumidor,  existe  a  perda  de  todas  as  informações  acerca  da

negociação. Estas devem ser necessárias, suficientes e adequadas ao produto ou

serviço  oferecido  pelo  fornecedor,  de  forma  permanente,  para  eventual  uso  pelo

consumidor, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.

Além do mais, lesa-se o direito do consumidor de, posteriormente, de acordo com

sua  conveniência,  ter  documentação  hábil  e  pertinente  ao  negócio  jurídico  para

ingresso no Poder Judiciário, se for o caso.

Adicionalmente,  o  descumprimento  do  disposto  no  projeto  sujeita  o  infrator  às

penas administrativas cabíveis previstas no CDC, especificamente arts. 56 a 59.

Assim sendo, a proposição em estudo visa a conferir maior densidade normativa a

comandos legais, constitucionais e principiológicos, diretamente ligados à proteção e

defesa  do  consumidor.  Dessa  forma,  o  projeto,  na  forma  do  Substitutivo  n.º  1,

suplementa a proteção emanada do CDC. As medidas sugeridas pela proposição em

tela são carregadas de relevante significado social, razão pela qual o projeto deve

prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 851/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
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Justiça.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Liza Prado, relatora – Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 872/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Carlos Pimenta, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 242/2007, dispõe sobre a isenção do Imposto

sobre  Operações  Relativas  à  Circulação de Mercadorias  e  sobre  a  Prestação de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –

incidente sobre os automóveis e os utilitários adquiridos por Oficiais de Justiça e dá

outras providências.

Publicado no “Diário  do Legislativo”  de 2/4/2011,  foi  o  projeto distribuído a esta

Comissão, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento  Interno,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  jurídicos,

constitucionais e legais.

Fundamentação

Cumpre assinalar que a matéria em estudo já tramitou nesta Casa por meio dos

Projetos  de  Lei  nºs  937/2003  e  242/2007,  tendo  recebido  parecer  pela

antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, por razões de ordem

constitucional e legal.

Por não haver alterações constitucionais que justifiquem novo exame da matéria no

âmbito  de  competência  desta  Comissão,  mantivemos  o  entendimento  anterior,

exarado por ocasião do exame do Projeto de Lei nº 242/2007, nos termos seguintes.

Nos termos da proposição em análise, os Oficiais de Justiça, em efetivo exercício

na  função,  teriam  isenção  do  ICMS  incidente  sobre  a  compra  de  automóveis,

motocicletas e utilitários de fabricação nacional,  para utilização em atividades que

lhes sejam próprias por dever de ofício.

A proposta traz benefícios a uma categoria de servidores públicos, mas depara com

óbices de natureza constitucional e legal, conforme veremos mais adiante.

O  art.  155,  §  2º,  XII,  ‘g’,  da  Constituição  da  República  remete  à  legislação
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complementar a regulação da forma como as isenções, os incentivos e os benefícios

fiscais  serão  concedidos  ou  revogados,  mediante  deliberação  dos  Estados  e  do

Distrito Federal.

A lei  complementar  cogitada  no  dispositivo  em  comento  ainda  não  foi  editada,

estando  a  reger  a  matéria,  atualmente,  a  Lei  Complementar  nº  24,  de  1975,

recepcionada pelo texto constitucional vigente em face do disposto no art. 34, § 8º, do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O art. 1º da Lei Complementar nº 24 é claro ao estabelecer a órbita de competência

do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz –, órgão que congrega os

Estados e o Distrito Federal, para deliberar sobre a forma de concessão de isenções,

incentivos e benefícios de natureza fiscal com base no ICMS.

Esta matéria, a propósito, já foi objeto de decisões do Supremo Tribunal Federal,

que,  em  reiteradas  oportunidades,  suspendeu  a  vigência  de  leis  estaduais  que

estabeleciam benefícios fiscais com base no ICMS.

A proposta afronta, ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº

101, de 2000), uma vez que não está acompanhada de medidas de compensação da

perda  de  receita,  como  elevação  de  alíquotas,  ampliação  da  base  de  cálculo,

majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Por último, deve-se esclarecer que, nos processos judiciais, a parte que solicita a

diligência  é  que  assume  o  respectivo  ônus,  inclusive  aquele  decorrente  do

deslocamento  do  Oficial  de  Justiça,  inexistindo,  portanto,  até  mesmo,  razões  de

ordem prática para a aprovação do projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 872/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 898/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório
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De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  nº  4.369/2010, acrescenta dispositivo à Lei  nº

18.185, de 4/6/2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do

inciso IX do art. 37 da Constituição da República, a fim de assegurar reserva de vaga

para os portadores de deficiência física.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer, nos termos art. 102, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  de  Constituição  e  Justiça  emitiu

parecer pela juridicidade,  constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão, emitir parecer sobre o mérito da proposição.

Fundamentação

Cumpre assinalar que proposição idêntica – Projeto de Lei nº 4.369/2010 – tramitou

nesta  Casa  Legislativa  na  legislatura  passada,  tendo  recebido  desta  Comissão

parecer por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de  Constituição  e  Justiça.  Por  concordarmos  inteiramente  com  a  argumentação

apresentada, reproduzimos o texto do referido parecer a seguir:

“A proposição em análise objetiva assegurar aos portadores de deficiência física o

mínimo de 10% das vagas destinadas à contratação por tempo determinado no Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 18.185, de 4/6/2009.

A Comissão de Constituição e Justiça no exame da matéria ressaltou os preceitos

constitucionais da Constituição da República e da Carta mineira, que consagram aos

portadores  de  deficiência  a  prerrogativa  da  reserva  de  percentual  de  cargos  e

empregos públicos. A douta Comissão também destacou a Lei Estadual nº 11.867, de

28/7/95,  que  reserva  percentual  de  cargos  ou  empregos  públicos,  no  âmbito  da

administração pública do Estado,  para pessoas portadoras de deficiência,  e a Lei

Estadual nº 12.079, de 12/1/96, com a alteração feita em 9/1/2008, que dispõe sobre

a possibilidade de 5% de reserva de vagas a pessoas portadoras de deficiência física

para estágio em órgão e entidade da administração pública.
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Nesse contexto, não obstante a falta de previsão expressa na Lei Maior sobre a

reserva de vagas para a contratação temporária, objetivo do projeto, concluiu-se que

a inclusão dos deficientes físicos no mercado de trabalho, seja na área pública, seja

no setor privado, pode ser considerada um princípio fundamental traçado em diversos

dispositivos constitucionais. Além do art. 37, inciso IX, já mencionado, o art. 7º, inciso

XXXI, da Carta Republicana, que dispõe sobre os direitos sociais dos trabalhadores,

prevê, entre os critérios de contratação, a proibição de discriminação de trabalhador

portador  de  deficiência.  Ademais,  outros  dispositivos  do  Texto  Constitucional

estabelecem direitos  aos  portadores  de  deficiência  para garantir-lhes bem-estar  e

integração social. Sendo assim, ainda que a Constituição Federal não disponha, de

forma expressa,  sobre  a  reserva  de  vagas  para  os  portadores  de  deficiência  em

processos seletivos para a contratação por tempo determinado, a falta de tal previsão

não pode ser interpretada como um impedimento para a concessão de tal direito.

Ressalte-se,  por  ser  oportuno,  que vários  entes  federativos  já  vêm adotando  o

critério  da  reserva  de  vagas  para  portadores  de  deficiência  em  seus  processos

seletivos para a contratação por tempo determinado, especificamente o Estado de

São Paulo (Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2007); o Estado de Goiás

(Edital  nº 001/2009 para processo seletivo público de contratação temporária)  e o

nosso Estado, no Município de Uberlândia (edital de processo seletivo simplificado

para  contratação  por  tempo  determinado  para  a  função  de  Agente  de  Apoio

Operacional e Oficial e Manutenção de Reparos).

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, tem o

escopo de expandir o alcance da medida proposta pelo projeto em exame, uma vez

que esta envolve, somente, a administração direta, autárquica e fundacional do Poder

Executivo.

Com  efeito,  a  Lei  nº  11.867,  de  1995,  que  reserva  percentual  de  cargos  ou

empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência, tem aplicação no âmbito

da administração pública do Estado, vale dizer, não exclui nenhum Poder, entidade ou

órgão da sua incidência.

Nos termos da referida lei, a administração pública direta e indireta do Estado está

obrigada a reservar 10% dos cargos ou empregos públicos, em todos os níveis, para
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pessoas portadoras de deficiência. Sempre que a aplicação desse percentual resultar

em número fracionário, arrendondar-se-á a fração igual ou superior a cinco décimos

para o número inteiro anterior.

Sendo assim, a fim de que o objetivo do projeto de lei possa ser incluído nesta lei e,

portanto,  tenha o seu alcance no âmbito estadual,  o Substitutivo nº  1 acrescenta

dispositivos à Lei nº 11.867, de 1995, que trata da reserva de vagas em caso de

concurso público para portadores de deficiência física.

Ressalte-se, por ser oportuno, que, quando a urgência da contratação impedir que

seja  feito  processo  seletivo  com  tempo  hábil  para  apurar  a  deficiência  e  a  sua

compatibilidade com o exercício da atividade, mediante ato motivado, a regra não

será aplicada, a exemplo do que já está disposto na lei  que dispensa o processo

seletivo  na  contratação  para  atender  a  necessidades  decorrentes  de  calamidade

pública.

A questão da inclusão dos portadores de deficiência física no mercado de trabalho é

das mais relevantes e impõe a adoção de medidas eficazes, como a medida com que

deparamos agora.

Resta-nos,  nesse  momento,  reconhecer  a  importância  da  matéria  em  análise,

porquanto,  ao  pretender  dar  oportunidade aos  portadores  de  deficiência  física  de

mostrarem o seu potencial e as suas capacidades, busca ressaltar o respeito humano

e a dignidade dessas pessoas”.

Conclusão

Somos,  portanto,  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  898/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente – Fred Costa, relator – Ivair Nogueira – Délio Malheiros

– Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 902/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o Projeto de Lei nº 902/2011, resultante do
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desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.075/2009,  dispõe  sobre  a  cassação  da

eficácia  da  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  –,  nas  hipóteses  que

especifica.

Remetida  a  proposição,  para  análise  preliminar,  à  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria

com as Emendas nºs 1 a 4, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão,

para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição determina que, sem prejuízo da legislação pertinente, será cassada a

inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  do  ICMS  estabelecimento  que  praticar

adulteração  de  hodômetro  ou  distribuir  ou  revender  veículo  com  hodômetro

adulterado.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  não  há  óbices  à  iniciativa

legislativa. Evidenciou que a irregularidade inabilita o estabelecimento à prática de

operações relativas ao ICMS, bem como impede que a pessoa do sócio exerça o

mesmo  ramo  de  atividade,  mesmo  que  em  estabelecimento  distinto  do  original.

Acrescentou que o ilícito penal é tipificado no art. 171 do Código Penal, mas que não

há impedimento de o Estado estabelecer pena de natureza administrativa, uma vez

que se trata de matéria afeita às relações de consumo. Para sanar impropriedades do

projeto, tais como a desproporcionalidade das sanções a serem aplicadas, bem como

o prazo das restrições previstas, apresentou as Emendas nºs 1 a 4, em observância

ao princípio da razoabilidade.

No que tange ao mérito do projeto, há que ressaltar que a conduta infracional que

se busca coibir pelo projeto é o ilícito tipificado no art. 171 do Código Penal, qual seja

“obter,  para  si  ou  para  outrem, vantagem ilícita,  em prejuízo  alheio,  induzindo ou

mantendo  alguém  em  erro,  mediante  artifício,  ardil,  ou  qualquer  outro  meio

fraudulento”. O bem jurídico tutelado, nesse caso, é a especial proteção do patrimônio

em  relação  aos  atentados  perpetrados  mediante  fraude.  E,  ainda,  para  alguns
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doutrinadores, a segurança, a fidelidade e a veracidade das relações jurídicas que

gravitam  em  torno  do patrimônio.  Tutela-se  tanto  o  interesse  social  da  confiança

mútua nos relacionamentos patrimoniais  individuais quanto o interesse público em

impedir  o  emprego  do  engano  para  induzir  quem  quer  que  seja  a  prestações

indevidas,  com prejuízo  alheio.  Não  se  espera  outra  conduta  do  Estado senão a

análise pormenorizada de cada caso concreto ocorrido, seja no âmbito administrativo,

seja no âmbito do Judiciário. Da mesma forma, não se espera que o Estado aplique

tal medida como regra ordinária, sendo certo que esta seja aplicada apenas em casos

de medida extrema, com um prazo mais razoável, aplicando-se pena pecuniária para

o  primeiro  ato  infracional  e  a  suspensão  ou  cassação  das  atividades  do

estabelecimento na hipótese de reincidência.

No entanto,  a  consolidação da legislação tributária  do  Estado  é  feita  na  Lei  nº

6.763, de 26/12/75, razão pela qual não se justifica a produção de uma lei autônoma,

uma vez que contraria princípio definido pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que

dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado, conforme

o previsto no parágrafo único do art. 63 da Constituição do Estado.

Acatamos parcialmente proposta contida na Emenda nº 1, porque a aplicação da

penalidade  administrativa  deve  se  submeter  às  normas  do Código  de  Defesa do

Consumidor, em razão de sua natureza. A Emenda nº 2 não se faz necessária, uma

vez que a cassação, de pronto, já inabilita o estabelecimento à prática de quaisquer

operações  relativas  ao  ICMS.  A  Emenda  nº  3  é  pertinente,  uma  vez  que  o

cometimento de ilícito administrativo pode ser de responsabilidade de vários sócios,

ou de apenas um, sem que os outros tenham conhecimento do ocorrido. No que diz

respeito  à  Emenda  nº  4,  entendemos  que  não  pode  prosperar,  uma  vez  que  a

penalização pelo prazo de três anos contados a partir da data de publicação da lei no

diário  oficial  do Estado é por demais rigorosa, ultrapassando, portanto, o princípio

constitucional  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade  no  que  tange  à  pena

administrativa  aplicada.  Dessa  forma,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1,  que

acrescenta  hipóteses  de  cassação  e  suspensão  da  inscrição  no  cadastro  de

contribuintes  no  que  tange  à  distribuição,  revenda  e  prática  de  adulteração  de

hodômetro, contemplando apenas as Emendas nºs 1 e 3.
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Com  efeito,  o  projeto,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  suplementa  a  proteção

emanada do nosso ordenamento jurídico, acatando o princípio da razoabilidade e o

da  gradação  de pena.  Dessa  forma,  esta  Comissão  entende que  o  projeto  deve

prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 902/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido, e pela rejeição das Emendas

nºs 2 e 4. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs

1 e 3, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,  q ue consolida a Legislação

Tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar acrescido do

seguinte inciso VI, ficando o artigo acrescido dos §§ 9º e 10, com a seguinte redação:

“Art. 24. (...)

§ 7º - (...)

VI  -  o  estabelecimento  que  distribuir  ou  revender  veículo  com  hodômetro

adulterado, bem como o estabelecimento que praticar a adulteração de hodômetro.

(...)

§ 9º  -  O disposto no inciso VI do § 7º  se aplica aos sócios administradores do

estabelecimento apenado, em comum ou separadamente.

§ 10 - As infrações ao disposto no inciso VI do § 7º sujeitam o infrator às sanções

previstas nos arts. 55 a 59 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Délio  Malheiros,  Presidente  e  relator  –  Liza  Prado  –  Duilio  de  Castro  –  Carlos

Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 955/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Borda da Mata o trecho que especifica.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora  a  este órgão colegiado para  receber  parecer  quanto ao mérito,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº 955/2011, em seu art.  1º,  determina a desafetação do bem

público constituído pelo trecho da Rodovia MG-290 compreendido entre os pórticos

do Município de Borda da Mata, localizados no Bairro Santa Cruz e no Bairro Santa

Rita; no art. 2º, autoriza o Poder Executivo a doá-lo a esse Município, para que passe

a integrar  seu perímetro urbano como via urbana;  e,  por fim, o art.  3º  prevê sua

reversão ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista.

Em  sua  justificação,  o  autor  da  matéria  informa  que  o  trecho  de  que  trata  a

proposição está  localizado no perímetro  urbano do Município  de  Borda da  Mata.

Assim, o projeto em tela beneficiará a comunidade borda-matense, pois a referida

doação permitirá que se efetuem melhorias na conservação do trecho, beneficiando

os moradores que dele dependem e favorecendo a autonomia da municipalidade.

As rodovias estaduais estão submetidas à jurisdição do Departamento Estadual de

Estradas de Rodagem – DER-MG –, que é uma autarquia vinculada à Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas – Setop. O art. 3º da Lei nº 11.403, de 1994,

que organiza a instituição, enumera suas atribuições, entre as quais se destaca a

competência  para  “executar,  direta  e  indiretamente,  os  serviços  de  projeto,

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas

de rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias  e portos  fluviais,  mediante

convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao

meio ambiente, nos termos da legislação própria”.
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É importante esclarecer que, para a doação de determinado bem imóvel do Estado,

é imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública, o que

ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a  transferência  do  bem,  seja  de

maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto em análise, seja de forma

implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Cabe observar,  ainda,  que  a  doação desse trecho  da Rodovia  MG-290 para  o

Município de Borda da Mata não implicará alteração na natureza jurídica do bem

público, que voltará a ser afetado com a utilização do percurso como via urbana.

A modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar

o  domínio  público  municipal  e,  consequentemente,  o  Município  assumirá  a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via.

Sendo assim, entendemos que a aprovação da proposição em análise é meritória,

uma vez que vai ao encontro dos interesses dos cidadãos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 955/2011, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.072/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  projeto  em  pauta,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 5.058/2010, di sciplina o horário para ligações

de empresa de “telemarketing”.

A proposição foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo n° 1,

que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição sob comento objetiva disciplinar o horário para ligações de empresas

de “telemarketing”, as quais, consoante o art. 1°, não poderão efetuar contatos com

clientes fora do horário comercial, ou seja, das 8 às 18 horas de segunda a sexta-

feira  e  das  8  às  13  horas  aos  sábados.  Estabelece,  ainda,  que  são  também

consideradas empresas de “telemarketing” as empresas de cobrança que se utilizam

desse serviço, bem como os demais estabelecimentos que efetuem suas atividades

por meio do telefone.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou, em seu parecer, que o Estado, no

exercício da competência concorrente, que diz respeito à produção e ao consumo,

editou a Lei n° 19.095, de 2010, que “disciplina o ‘marketing’ direto ativo e cria lista

pública de consumidores para o fim que menciona”.

A citada  lei,  segundo a  Comissão,  institui  lista  pública,  identificada como “Lista

Antimarketing”,  para  registro  dos  consumidores  que  não  desejam  receber  ofertas

comerciais  por  meio  de  “marketing”  direto  ativo.  “Marketing”  direto  ativo,  para  os

efeitos da lei, é a estratégia de vendas que consiste em estabelecer interação entre

fornecedor e consumidor, independentemente da vontade deste, com o objetivo de

oferecer produtos.

A  lei  mencionada,  em  seu  art.  6°,  proíbe  ao  fornece dor  apresentar  ofertas

comerciais por meio de “marketing” direto ativo a qualquer consumidor nos domingos

e feriados e, em qualquer dia entre as 21 e as 8 horas, salvo no caso em que o

fornecedor  disponha de autorização do consumidor  específica para as datas e os

horários relatados.

Assim sendo, essa Comissão ressaltou que em relação ao “telemarketing” já existe

previsão  legal  tratando  dos  horários  em  que  o  contato  poderá  ser  feito  com  o

consumidor. Entretanto, tendo em vista o princípio da consolidação das leis, propôs a

alteração da Lei n° 19.095, de 2010, considerando q ue a proposta contida no projeto

é mais restritiva.

Considerando,  ainda,  que a  proposição inova  no que diz  respeito  aos  contatos

realizados por empresa de cobrança, essa Comissão apresentou o Substitutivo n°1,

com o qual concordamos.

A  lei  que  se  pretende  criar  disciplina  horário  para  ligações  de  empresas  de
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“telemarketing” com a finalidade de coibir abuso, porquanto muitas vezes em seus

contatos  aquelas  ultrapassam o  limite  da  razoabilidade,  expondo  o  consumidor  a

situações de extremo desconforto. Afrontam com isso, a Lei n° 8.078 – Código de

Defesa do Consumidor –, de 1990, desrespeitando direito básico do consumidor.

Entendemos, portanto, que a proposição em apreço merece ser aprovada na forma

do Substitutivo  n° 1,  que aprimorou o  texto  origina l,  estabelecendo horários  mais

restritivos para o fornecedor apresentar ofertas comerciais por meio de “marketing”

direto  ativo  e  estendendo  tal  medida  aos  contatos  telefônicos  com  finalidade  de

cobrança.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.072/2011, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentad o pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Liza Prado, Presidente - Duilio de Castro, relator - Carlos Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.110/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

A  proposta  em  apreço,  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.120/2009,  “dispõe  sobre  a  afixação  de

informações referentes a gorjeta ou taxa de serviço nos locais que especifica e dá

outras providências”.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito, nos

termos do inciso IV do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende disciplinar as relações entre os consumidores e os

fornecedores  que  utilizam  os  serviços  de  garçons  em  seus  estabelecimentos,  na

medida em que torna obrigatória a afixação de cartazes explicativos e a informação,
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no cardápio, do direito do cliente de optar pelo pagamento, a título de gorjeta, do valor

correspondente a 10% do preço dos produtos e serviços por ele adquiridos.

O projeto foi aprimorado pela Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou o

Substitutivo nº 1, consolidando os comandos insculpidos na proposta parlamentar e

instituindo a penalização do infrator, nos termos propostos pela Lei Federal nº 8.078,

de  11/9/90,  que  contém  o  Código  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor.  Essa

Comissão assinalou também o princípio da transparência, que deve permear toda e

qualquer relação de consumo. Não há dúvida de que a gorjeta, quando imposta ao

consumidor por bares, restaurantes e estabelecimentos similares, passa a compor o

preço do produto, sendo certo que essa cobrança deve, quando menos, adequar-se

aos parâmetros estabelecidos na norma consumerista.

Conforme  determina  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  a  educação  e  a

divulgação  sobre  o  consumo  adequado  dos  produtos  e  serviços,  asseguradas  a

liberdade de escolha, a igualdade nas contratações e a informação adequada e clara

sobre  diferentes  produtos  e  serviços,  com especificações corretas  de  quantidade,

características,  composição,  qualidade  e  preço,  bem  como  sobre  os  riscos  que

apresentem, são direitos básicos do consumidor.

Pode-se  observar,  no  cotidiano  dos  consumidores,  a  existência  de  conflitos

decorrentes das relações de consumo, exatamente pela falta de informação quanto

ao  caráter  opcional  do  pagamento  da  gorjeta,  que  representa  exatamente  a

retribuição correspondente aos bons serviços prestados pelos garçons. Sendo essa

informação veiculada da forma proposta na proposição em comento,  tais conflitos

tendem a diminuir, pois será exteriorizado o princípio da transparência nas relações

de  consumo,  medida  que  poderá,  inclusive,  servir  de  incentivo  à  melhoria  da

qualidade  dos  serviços  oferecidos  pelo  comércio  varejista,  por  intermédio  dos

garçons.

Assim,  entendemos  que  a  adoção  da  medida  proposta  se  mostra  oportuna  e

necessária, o que nos leva a opinar pela tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.110/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Liza Prado, Presidente - Carlos Henrique, relator - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.126/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.126/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.508/2009,  dispõe  sobre  o

processo  seletivo  de  ingresso  nos  cursos  de  pós-graduação  das  universidades

públicas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e

Informática para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame da  proposição  quanto  aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos

seguintes.

Fundamentação

Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposição idêntica na legislatura anterior. Tendo em vista que

não houve inovação no ordenamento jurídico que justificasse uma nova interpretação

do projeto, passamos a reproduzir os argumentos utilizados no parecer referente ao

Projeto de Lei nº 3.508/2009:

“A proposição em exame tem por escopo estabelecer que os responsáveis legais

pela realização do processo seletivo de ingresso nos cursos de pós-graduação das

universidades públicas do Estado de Minas Gerais ficam obrigados a adotar medidas

e  práticas  que  assegurem  a  observância  da  impessoalidade,  da  igualdade  e  da

valorização do mérito acadêmico dos candidatos postulantes às vagas existentes, sob

pena de nulidade do referido processo.

Outrossim, determina que tanto a abertura desses processos seletivos quanto a
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divulgação dos seus resultados deverão ser precedidas de ampla publicidade, com

inserções em jornais de grande circulação, deferindo prazo não inferior a 30 dias para

a realização das inscrições e para as matrículas.

Finalmente,  estabelece que na  hipótese de avaliação  de  mérito  acadêmico dos

candidatos,  de  cunho  subjetivo,  serão  fornecidas  ao  candidato,  individual  e

confidencialmente, as razões circunstanciais que determinaram a sua aprovação ou

reprovação, em um determinado prazo.

Primeiramente,  cumpre  observar  que  a  matéria  em  análise  está  diretamente

relacionada  com  a  educação,  notadamente  com  a  educação  superior  de  pós-

graduação ministrada pelas  instituições públicas de ensino  superior  do Estado de

Minas Gerais.

Isso posto, há que se verificar em qual área de competência legislativa a proposição

se encontra, tendo em vista o sistema de repartição de competências legislativas da

Constituição  Federal,  que  combina  competências  exclusivas,  privativas  e

principiológicas com competências comuns e concorrentes entregues às entidades

componentes da federação, segundo o magistério do constitucionalista José Afonso

da Silva (‘Comentário Contextual à Constituição’, 2ª edição, Malheiros Editores, 2006,

pág. 243).

Educação e ensino são matérias que, à luz da Constituição da República, estão

inseridas no campo da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal,  onde  aos  Estados  é  dada  a  competência  suplementar,  vale  dizer,

competência para complementar a legislação federal, naquilo que lhe couber, que for

de seu interesse.

A Constituição da República, nos termos do art. 22, atribui à União a competência

privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e, por meio do

art.  24,  diz  que  compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente  sobre  educação,  cultura,  ensino  e  desporto.  Tratando-se  de

legislação concorrente,  a competência da União limitar-se-á a estabelecer  normas

gerais ( § 1º do art. 22).

Nas palavras do constitucionalista José Afonso da Silva, ‘quando a Constituição

emprega o adjetivo “nacional” já se sabe que está cuidando de assunto de interesse
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de toda a Nação, por cima dos interesses de qualquer das entidades federativas. Por

isso,  são regras que se  impõem a todas elas:  União,  Estados,  Distrito  Federal  e

Municípios” (obra citada, pág. 271).

No que concerne às universidades cumpre, ainda, observar o art. 207, ‘caput’, da

Constituição Federal, cujo teor é o seguinte:

‘Art. 207 – As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa

e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade

entre ensino, pesquisa e extensão’.

Assim,  na  esteira  desse  entendimento,  a  Lei  Federal  nº  9.  394,  de  1996,  que

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – LDB –, por meio do seu art.

53, tem o escopo de assegurar às universidades, no exercício de sua autonomia,

atribuições  concernentes  a  processos  autônomos,  sem  prejuízo  de  outras,

destacando-se:

a)  criar,  organizar  e  extinguir,  em  sua  sede,  cursos  e  programas  de  educação

superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o

caso, do respectivo sistema de ensino (inciso I);

b)  estabelecer  planos,  programas  e  projetos  de  pesquisa  científica,  produção

artística e atividades de extensão (inciso III);

c)  elaborar  e  reformar  os  seus estatutos  e regimentos em consonância  com as

normas gerais atinentes (inciso V).

Igualmente,  para  garantir  a  autonomia  didático-científica  das  universidades,  o

parágrafo único do mencionado artigo estabelece as atribuições dos colegiados de

ensino e pesquisa, entre elas a criação, a expansão, a modificação e a extinção de

cursos, ampliação e diminuição de vagas.

Por ser oportuno, citamos o art. 44, inciso III, da LDB, porquanto estabelece que os

cursos de pós-graduação compreendem programas de mestrado e doutorado, cursos

de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em

cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino.

Vê-se, portanto, que a proposição em análise, ao pretender a fixação de prazos

para as inscrições de candidatos nos processos seletivos de ingresso nos cursos de

pós-graduação das universidades públicas do Estado de Minas Gerais,  bem como
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para  as  matrículas  dos  candidatos  aprovados  nos  referidos  processos  seletivos,

invade campo que é de autonomia das universidades estaduais, mormente na área

administrativa.

Outrossim,  no  que  concerne  à  exigência  de  ampla  publicidade,  de  adoção  de

medidas e práticas que assegurem a observância da impessoalidade, da igualdade e

da  valorização  do  mérito  acadêmico  nos  processos  seletivos  e,  finalmente,  à

exigência  de  fornecimento  de  informação  sobre  as  razões  circunstanciais  que

determinaram  a  aprovação  ou  reprovação  do  candidato,  medidas  propostas  pelo

projeto, cumpre ressaltar que a Constituição Federal impõe, nos termos do art. 37,

‘caput’, que tanto a administração direta quanto a indireta de qualquer dos Poderes

da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerão  aos

princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  publicidade  e  da

eficiência.

Finalmente, observa-se que a maior parte dos recursos das universidades públicas

estaduais de Minas Gerais advêm de verbas públicas, de sorte que tais instituições

estão sujeitas ao controles externo e interno de que trata o art. 74 da Constituição

Estadual,  que abrangem, entre outros ali  previstos, a legalidade, a legitimidade, a

economicidade  e  a  razoabilidade  de  ato  gerador  de  receita  ou  determinante  de

despesa.

Pelo  exposto,  verifica-se  que  as  universidades  públicas  se  submetem  aos

comandos constitucionais e às normas legais que sejam de natureza diretivo-basilar,

como,  por  exemplo,  as  que se relacionem com o sistema de ensino,  não sendo,

entretanto, esta a hipótese da proposição em estudo”.

Conclusão

Concluímos, pois, pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.126/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.162/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe, fruto do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.654/2007, “declara como patrimônio cultural

do Estado o Lago de Furnas e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,

examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

Tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº 1.654/2007, com o mesmo conteúdo do

projeto  em  análise,  e  também  de  autoria  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Na

oportunidade, após acurado exame da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça

apresentou  parecer  concluindo  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade  do  projeto  citado.  Como  não  houve  mudanças  constitucionais

supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto, somos levados

a  ratificar  a  posição  anteriormente  adotada  e  reproduzir  a  argumentação  então

apresentada:

“A proposta, conforme anuncia a sua ementa, pretende declarar patrimônio cultural

do Estado o Lago de Furnas.  Caberá ao Poder Executivo,  nos termos do art.  2º,

adotar as medidas administrativas que concretizarão o objetivo da lei.

O Lago de Furnas, chamado também de Mar de Minas, abrange nada menos do

que 34 Municípios mineiros e concentra um volume de água sete vezes maior que o

da Baía da Guanabara, no Estado do Rio de Janeiro.

Nascido a partir do represamento das águas dos Rios Grande e Sapucaí, esse é

um  dos  maiores  lagos  artificiais  do  mundo.  À  sua  volta,  ergue-se  paisagem

surpreendente,  em  que  serras,  cânions,  lagos,  cachoeiras  e  praias  artificiais  dão

forma  a  um  cenário  de  belezas  naturais,  que  dispensa  a  ação  do  homem  para

expressar o seu encanto. Fazendas centenárias com produtos típicos, lavouras de

café e a produção de queijos, mais do que práticas da economia, são aspectos do
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turismo local que revelam os hábitos e os costumes das comunidades banhadas pelo

Lago.

Os balneários de Furnas se espalham pelas margens da represa e contam com

infra-estrutura  completa.  A  pesca  e  os  esportes  náuticos  são  práticas  comuns.

Restaurantes, hotéis e pousadas atendem aos mais variados interesses e confirmam

que o seu potencial turístico é inesgotável e merece ser impulsionado cada vez mais.

Aliás, segundo informa o autor da proposta em trecho que deve ser integralmente

reproduzido, “por causa do elevado potencial turístico, foi organizado, com o auxílio

da  Secretaria  de  Estado  de  Turismo,  o  Circuito  Turístico  Lago  de  Furnas,  que

congrega todos  os  gostos.  Modernos  centros  urbanos,  como Varginha  e  Alfenas,

oferecem todo tipo de conforto e, bem perto, com muita água cercada pelos campos,

o Circuito é o teatro ideal para esportes radicais, como ‘mountain-bike’ e vôo livre, e a

contemplação  de  deslumbrantes  paisagens  em  meio  à  mansidão  da  vida  rural.

Areado - a morada dos peixes - e Fama são os paraísos para pesca esportiva. Em

Campos Gerais, há palcos para “camping“, ‘trekking“, vôo livre e banhos em lugares

paradisíacos, como a Praia das Amoras. Em Monte Belo, está o sítio histórico da

Casa dos Maria, uma casa colonial de fazenda do século XIX, com paredes de pau a

pique, porão, fontes alternativas de energia hídrica, gerador, monjolo e moinho de

pedra. Divisa Nova atrai pelo curioso jatobá-rosa, com 25m de altura, 3m de diâmetro

e aproximadamente 2 mil anos de vida. É o maior do Brasil e se encontra na Mata da

Figueira, um local de visita obrigatória. O Circuito oferece ainda as tradições culturais:

grupos  de  folia  de  reis,  guardas  de  congo  e  caiapós,  manifestações  típicas  tão

marcantes quanto a festa religiosa de São Benedito, em Machado, e a tradicional

procissão fluvial em homenagem a São Pedro, na cidade de Fama. São considerados

patrimônios  culturais  imateriais  as  práticas,  as  representações,  as  expressões,  os

conhecimentos, as técnicas e também os instrumentos, os objetos, os artefatos e os

lugares que lhes são associados, as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os

indivíduos que se reconhecem como parte desse patrimônio. O patrimônio imaterial é

transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e

grupos em virtude de seu ambiente, sua interação com a natureza e sua história, o

que gera um sentimento de identidade e continuidade e contribui para promover o
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respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. É inegável que o Lago de

Furnas  é dotado das características  peculiares  de  um bem cultural  que deve ser

tutelado.’

Por outro lado, a medida, como se percebe, encerra o propósito de impulsionar o

desenvolvimento  econômico  da  região.  Ao  receber  o  designativo  de  patrimônio

cultural de Minas Gerais,  o Lago de Furnas terá sua relevância turística projetada

muito além das fronteiras do Estado, daí resultando, entre outras, a melhoria da rede

de hospedagem e de alimentação e, em vista da abertura de postos de trabalho, a

melhoria da condição de vida dos mineiros que habitam os mais de trinta Municípios a

seu redor. Como diz o autor da proposta, “o turismo constitui-se na indústria do futuro,

sem fumaça e sem poluição“.

Do ponto de vista formal, não há vício de iniciativa, à luz do disposto no art. 66 da

Constituição  mineira.  Conforme dispõe  o  inciso  III  do  art.  23  da  Constituição  da

República, é competência comum da União,  do Estado, do Distrito  Federal  e dos

Municípios  proteger  bens de valor  histórico  e cultural,  caso em que,  a fim de se

evitarem conflitos de competência, as atribuições, na ausência da lei complementar a

que  se  refere  o  parágrafo  único  do  mencionado  art.  23,  se  repartem  segundo  o

princípio  da  predominância  dos  interesses.  Ora,  o  assunto  em  pauta  está

inelutavelmente afeto ao interesse regional”.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.162/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.177/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 1.177/2011, fruto do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.711/2009, “institui a utilização de capuz por
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agentes penitenciários,  policiais  militares  e  civis  em operações especiais,  revistas

pessoais em presos, inspeções ou atividades análogas”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/4/2011, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade,  conforme  dispõe  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

Nos termos do art. 1º do projeto em tela, fica facultada a utilização de capuz por

agentes penitenciários,  policiais  militares  e  civis  em operações especiais,  revistas

pessoais em presos, inspeções ou atividades análogas, provenientes ou vinculadas à

convivência  com  detentos,  previamente  autorizadas,  que  caracterizem  perigo  à

integridade física dos agentes e de outros.

Já  o  art.  2º  estabelece  que  a  autoridade,  ao  permitir  a  utilização  do  capuz,

considerará os riscos a que se sujeitam os agentes públicos na hipótese de serem

identificados.

Ainda  segundo  o  projeto,  poderão  também  ser  utilizadas  máscaras,  pinturas  e

outros meios capazes de impedir a identificação dos agentes.

É evidente que o propósito que move o autor da proposição é o de preservar a

segurança dos agentes públicos que lidam com criminosos de alta periculosidade,

uma vez que, impedida a identificação desses agentes, evitam-se ações de violência

e retaliação por parte dos criminosos.

Não obstante seja louvável a finalidade subjacente ao projeto, é importante dizer

que a medida por ele preconizada já se acha, na prática, largamente utilizada, até

porque se trata de matéria de natureza eminentemente administrativa, já inserida no

domínio  de  atuação  institucional  do  Executivo  e,  por  isso  mesmo,  pode  ser

implementada mesmo à falta de autorização legislativa expressa.

Nesse passo, impõem-se algumas considerações de ordem teórica. Em termos de

elaboração legislativa, vige o princípio da universalidade temática, segundo o qual,

em  tese,  a  lei  pode  receber  os  mais  diversos  conteúdos,  não  sendo  possível

antecipadamente arrolar o que pode ou não ser tratado em lei. A dinâmica social, com

suas  incessantes  demandas  e  conflitos  intersubjetivos,  é  que  vai  paulatinamente
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determinando a  necessidade de intervenções  legislativas do Estado com vistas  à

pacificação  social  e  à  superação  de  situações  indesejadas.  Nesse  sentido,  a

legislação  opera  como  uma  espécie  de  ponte  a  viabilizar  a  passagem  de  uma

situação indesejada para uma situação desejada.

Dessas considerações já se extrai uma condição importante para a edição de um

ato legal, qual seja a necessidade da intervenção legislativa, sem a qual o problema

que  emerge  no  seio  social  não  tem  como  ser  devidamente  enfrentado.  Mas  é

evidente que o legislador não deve descer a minúcias, a detalhes, de modo a prever

toda e qualquer atuação estatal,  até porque tal  tarefa se mostraria absolutamente

inexequível.

O projeto em exame é desnecessário, uma vez que a medida nele preconizada,

conforme foi dito, já se acha amplamente utilizada, para preservar a identidade de

agentes públicos que atuam na área de segurança. Portanto, a edição da pretendida

lei  não  traria  nenhum  impacto  social  e  não  estaria  a  resolver  nenhum  problema

concreto.

Isso posto, é evidente que não faz sentido acionar o aparato legislativo do Estado

para produzir normas que autorizam aquilo que o administrador público já se acha

autorizado  a  fazer,  razão  pela  qual  entendemos  ser  antijurídica  a  proposição  em

exame.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.177/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.217/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.363/2010, “dispõe sobre o limite de horário
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para o término de competições  esportivas  nos  estádios  localizados  no Estado de

Minas Gerais e dá outras providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

O projeto vem a esta Comissão a fim de ser apreciado preliminarmente quanto aos

aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  cumprimento  do

disposto no art. 188, combinado com o 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  estudo  visa  a  determinar  que,  no  âmbito  do  Estado,  o

encerramento  das  competições  esportivas  realizadas  nos  estádios,  ginásios  e

similares ocorra até as 23h15min.

Segundo consta na justificação apresentada pelo autor do projeto, tal medida tem o

objetivo de preservar o descanso do trabalhador mineiro e garantir a segurança dos

desportistas e dos espectadores dessas competições.

Vale primeiramente ressaltar que projeto de idêntico teor, ao ser apreciado por esta

Comissão  na  legislatura  passada,  chegou  a  receber  parecer  concluindo  pela

constitucionalidade com a apresentação de emendas; todavia, o referido parecer foi

rejeitado  pela  Comissão,  que  entendeu  ser  a  matéria  contrária  ao  ordenamento

jurídico.

Ratificamos o entendimento manifestado por esta Comissão na legislatura anterior,

conforme argumentos jurídicos que passamos a expor.

O  primeiro  deles  é  que  a  definição  do  horário  de  funcionamento  de  quaisquer

atividades de caráter comercial ou afim deve ficar a cargo da legislação local, não

importa quem seja o proprietário do estabelecimento nem mesmo qual seja a sua

natureza (industrial, comercial, desportiva etc.). Ainda que o bem seja de domínio do

Estado ou da União, se a competência normativa é do Município, todos, incluídas as

pessoas jurídicas de direito público interno, devem respeito à legislação local. Cite-se,

a propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal constante na Súmula nº

645, segundo a qual “é competente o Município para fixar o horário de funcionamento

de estabelecimento comercial”. Em resumo, a matéria em análise insere-se no âmbito
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do interesse local, competindo, nos termos do inciso I do art. 30 da Constituição da

República, ao Município legislar sobre assuntos dessa natureza.

Por  outro  lado,  a  rigidez  de  horário  de  encerramento,  conforme  pretendido  na

proposta em estudo, pode causar embaraços à realização de eventos esportivos. Nos

grandes  centros,  principalmente,  em  que  a  densidade  demográfica  é  alta  e  os

problemas com o trânsito são graves, o horário noturno afigura-se como alternativa

que propicia, acima de tudo, comodidade e segurança. Quanto mais cedo iniciar-se o

evento,  maiores  serão  as  dificuldades  para  se  chegar  ao  ginásio.  Além  do  mais,

atrasos involuntários podem ocorrer, sendo que a limitação ora tencionada poderia

chegar ao ponto de inviabilizar a ocorrência do evento, com prejuízo financeiro para

organizadores e espectadores. A proposta, com efeito, desafia, ainda, o princípio da

razoabilidade, inserto no § 1º do art. 13 da Constituição do Estado.

Releva dizer, por derradeiro, que, mesmo não existindo norma legal que defina o

horário  de  encerramento  dos  eventos  esportivos  –  aliás,  também  não  há  norma

referente  ao encerramento de  eventos  de outra  natureza,  – vigoram e  continuam

vigorando normas outras, produzidas pela União, pelo Estado e, especialmente, pelos

Municípios,  que zelam pela proteção da qualidade de vida das pessoas, tanto no

campo  da  segurança  pública,  como  no  da  segurança  no  trânsito  ou  do  meio

ambiente.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade

e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.217/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.565/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hélio Gomes, a proposição em epígrafe “acrescenta inciso

ao art. 6º da Lei nº 16.306, de 7 de agosto de 2006”.
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Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  7/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo visa, nos termos de seu art. 1º, alterar a Lei nº 16.306,

de  2006,  que  “cria  o  Fundo  de  Universalização  do  Acesso  a  Serviços  de

Telecomunicação em Minas Gerais – Fundomic –, para execução do Programa Minas

Comunica”.

O  Fundomic  tem  como  objetivo  dar  suporte  financeiro  ao  Programa  de

Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais – Minas

Comunica –, destinado a viabilizar o acesso de todas as cidades mineiras ao serviço

móvel de telefonia e transmissão de dados.

Mais especificamente, a modificação pretendida visa inserir um novo inciso no art.

6º da citada lei, que estabelece os objetivos do Programa Minas Comunica. Vejamos

sua redação:

“Art. 6º – O Programa Minas Comunica tem como objetivos:

I – disponibilizar, até 31 de dezembro de 2008, a todas as cidades do Estado o

acesso  aos  serviços  de  telecomunicações,  especialmente  ao  serviço  móvel  com

capacidade de prover telefonia e transmissão de dados;

II – proporcionar infraestrutura para acesso aos serviços governamentais por meio

eletrônico em todos os Municípios do Estado;

III - permitir aos cidadãos mineiros o acesso ao serviço móvel com capacidade de

prover  telefonia  e  transmissão  de  dados,  de  forma  universal,  em  igualdade  de

condições.

(...)”

O  novo  inciso  dispõe  que  também  é  objetivo  do  programa  “disponibilizar,

prioritariamente, até 31 de dezembro de 2014, a todos os distritos com população

superior à população do Município menos populoso do Estado o acesso aos serviços
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de telecomunicações, especialmente ao serviço móvel com capacidade de prover a

telefonia e transmissão de dados”.

Passemos à análise da alteração pretendida.

Nos termos do disposto no § 1º do art. 1º da Lei nº 16.306, de 2006, o programa

Minas  Comunica  “será  instituído  em  ato  do  Poder  Executivo,  que  definirá  seus

requisitos e condições operacionais (...)”.

Observamos que a elaboração e a execução de plano ou programa administrativo

são atividades inseridas no rol de atribuições do Executivo, detentor da competência

constitucional para realizar tais ações de governo. Dessa forma, o Decreto nº 44.474,

de 2007, cuidou da criação do referido programa.

Não  obstante,  entendemos  que  não  há  óbice  à  alteração  dos  objetivos  do

programa, conforme pretende a proposição em análise, desde que ela não chegue ao

ponto de minudenciar a ação executiva, prescrevendo a forma de implementação de

programa governamental, pois isso seria invadir o campo de atuação institucional do

Executivo.  A atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade,

podendo, fixar diretrizes de políticas públicas estaduais.

Ressaltamos contudo, que a determinação de prioridade para a implementação de

ação administrativa, bem como a estipulação de prazo para o Executivo, representa

uma ingerência nas atividades desse Poder, além de interferir em sua capacidade

orçamentária e financeira. Pelas razões expostas, apresentamos emenda ao projeto

de forma a suprimir as disposições nesse sentido.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.565/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprima-se do inciso IV acrescentado ao art. 6º da Lei nº 16.306, de 7 de agosto de

2006, a que se refere o art. 1º do projeto, a expressão “prioritariamente, até 31 de

dezembro de 2014”.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.805/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto em análise, do Deputado Dinis Pinheiro, resultante do desarquivamento

do Projeto de Lei n.º 4.338/2010, dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições

comerciais, financeiras, bancárias, agências de crédito ou similares fornecerem por

escrito o motivo de indeferimento de crédito ao consumidor e dá outras providências.

Remetida  a  proposição  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  para  análise

preliminar, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria,

na forma do Substitutivo n.º 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  tem  o  propósito  de  obrigar  as  instituições  financeiras,  bancárias,

creditícias ou similares a fornecerem por escrito o motivo de indeferimento do crédito

ao consumidor.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  não  há  óbices  à  iniciativa

legislativa. Informou que, hodiernamente, não há mais equilíbrio entre o consumidor e

o fornecedor de produtos e serviços relacionados ao crédito e que o fornecedor é

quem decide sobre a concessão, restrição ou negativa de crédito. O consumidor é

parte  hipossuficiente  nesta  relação,  uma  vez  que  a  multiplicidade  de  tipos  de

concessão  creditícia,  bem  como  a  multiplicidade  de  formas  de  pagamento

transformam essa transação em uma relação complexa. Cabe então ao Estado a

instituição  de  medidas  complementares  que  visem  a  reequilibrar  essa  relação.

Todavia, para tornar mais abrangente a norma, apresentou o Substitutivo n.º 1.

Acrescente-se  que  o  Projeto  de  Lei  nº  4.338/2010,  na  legislatura  passada,  se

encontrava anexado ao Projeto de Lei nº 1.120/2007, do Deputado Délio Malheiros.

No que tange ao mérito do projeto, em primeiro lugar, é importante esclarecer que o

Código de Defesa do Consumidor – CDC – define, em seu art. 3º, § 2º, que serviço é

qualquer  atividade  fornecida  no  mercado  de  consumo,  mediante  remuneração,

inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária (grifo nosso),
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salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Tal dispositivo evidencia e

tipifica a relação de consumo nas relações creditícias.

Quanto a fornecer por escrito o motivo de indeferimento de crédito ao consumidor,

trata-se, nada mais nada menos, da aplicação dos princípios da transparência, da

boa-fé e da veracidade da publicidade, exigidos pelo CDC.

De  fato,  em  relação  ao  princípio  da  transparência,  é  obrigação  do  fornecedor

informar  ao  consumidor  tudo  o  que  pode  advir  da  proposta  de  empréstimo  ou

financiamento  produzida,  inclusive  a  negativa  de  crédito.  Neste  último  caso,  a

negativa deve retratar  a  insuficiência  da capacidade de crédito do consumidor  de

forma sabida, límpida, clara e indubitável, de modo a facilitar sua compreensão por

este. É um princípio essencial em toda manifestação pré-contratual.

No que tange ao princípio da boa-fé, o CDC, nos termos do seu art. 4º, inciso III,

estabelece como objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo a harmonia

nessas relações, obtida através da boa-fé entre as partes da relação consumerista.

Faz  parte  dessa  relação,  para  manutenção  do  equilíbrio  entre  as  partes,  a

explicitação da negativa de crédito, por via de documento escrito, que contenha os

motivos da restrição ou da negação. Tal procedimento se constitui em uma norma que

condiciona e legitima decisões nas relações contratuais creditícias.

Finalmente, o princípio da identificação da publicidade, nos termos do art. 6º, inciso

III, do CDC, determina que a publicidade veiculada não pode ser enganosa, ou seja,

veda-se tanto a informação falsa quanto a ocultação de informação pelo fornecedor.

Ora, todos os fornecedores de produtos creditícios incluem em suas propagandas a

expressão  “mediante  análise  de  crédito”.  Desta  forma,  se  a  análise  de  crédito

converte uma possibilidade de empréstimo ou financiamento em uma negativa de

crédito, nada mais justo do que se informar ao consumidor, efetivamente, por meio de

informações necessárias e suficientes, o motivo dessa negativa. Além de documental,

a informação deve ser adequada ao produto ou serviço oferecido pelo fornecedor.

O descumprimento do disposto no projeto sujeita o infrator às penas previstas no

CDC, especificamente aquelas previstas no art. 56 ao 59, que tratam das sanções

administrativas cabíveis.

Assim sendo, a proposição em estudo visa a conferir maior densidade normativa a
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comandos legais, constitucionais e principiológicos, diretamente ligados à proteção e

defesa  do  consumidor.  Dessa  forma,  o  projeto,  na  forma  do  Substitutivo  n.º  1,

suplementa a proteção emanada do CDC. As medidas sugeridas pela proposição em

tela são carregadas de relevante significado social, razão pela qual o projeto deve

prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.805/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Liza Prado, Presidente e relatora – Carlos Henrique – Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.889/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Resolução nº 1.889/2011

institui a Medalha Assembleia Legislativa de Jornalismo.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/5/2011, a proposição foi distribuída a esta

Comissão e à Mesa da Assembleia.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com os arts. 195 e 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Resolução nº  1.889/2011 pretende instituir  a  Medalha  Assembleia

Legislativa de Jornalismo, a ser conferida anualmente aos profissionais da imprensa

que se destacarem com a publicação de reportagens sobre as atividades do Poder

Legislativo nas categorias jornal, rádio e televisão. A iniciativa tem como finalidade

incentivar  a  divulgação  da  atividade  parlamentar  e  motivar  os  profissionais  da

imprensa na sua missão de bem informar a população.

O art. 25 da Constituição da República estabelece que, observados os princípios

por ela estabelecidos, os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis
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que adotarem, sendo-lhes reservadas as competências não vedadas pelo constituinte

originário,  conforme  o  §  1º  desse  dispositivo.  Após  a  análise  da  distribuição  da

competência legislativa fixada pela Carta Magna, entendemos que a instituição de

medalha faz parte da competência remanescente do Estado.

Para tratar de matéria relacionada com as atividades da Assembleia Legislativa, o

projeto de resolução é a espécie normativa adequada, pois a norma dele decorrente

resulta de decisão colegiada dos agentes políticos que compõem o Poder Legislativo,

mas não está sujeita à apreciação do Chefe do Executivo, como as leis.

Ressalte-se, ainda, que não há óbice à iniciativa de parlamentar para deflagrar o

processo  legislativo,  pois  a  matéria  não  é  de  iniciativa  privativa  da  Mesa  da

Assembleia, como as matérias relacionadas no inciso I  do art.  66 da Constituição

mineira.

É oportuno lembrar que a Resolução nº 738, de 1965, alterada pela Resolução nº

786,  de  1966,  instituiu,  no  âmbito  desta  Casa,  o  Prêmio  de  Jornalismo  Assis

Chateaubriand, com o objetivo de “destacar o Poder Legislativo como instrumento

insubstituível  na  mecânica  do  governo  democrático,  representativo  e  republicano,

dentro  das  tradições  do  mundo  ocidental”.  Esse  prêmio  destina  aos  vencedores

valores  em  cruzeiros  –  moeda  corrente  da  época  –  e  pode  ser  concedido  a

jornalistas,  estudantes  e  diplomados  que  tiverem  publicado  trabalhos  em  jornais,

revistas e periódicos editados no Brasil.

Por seu turno, a Resolução nº 808, de 1967, cria o Prêmio Hipólito José da Costa,

destinado  a  “laurear  os  melhores  trabalhos  de  rádio  e  televisão,  ressaltando  a

importância  do  Poder  Legislativo  como  essência  do  regime  democrático

representativo”. Sua concessão obedece aos termos e condições estabelecidos para

o Prêmio de Jornalismo Assis Chateaubriand.

Condizentes com o contexto da época de sua publicação, as Resoluções nºs 738 e

808 encontram-se superadas, por haver sido alterada a moeda corrente do País e por

ambas as normas considerarem como escola de jornalismo apenas a Faculdade de

Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, uma vez que, naquela época, somente ali

era possível a formação superior na área.

É  importante  observar  que  o  Supremo Tribunal  Federal  –  STF  –,  por  meio  do
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RE511961/SP,  relatado  pelo  Ministro  Gilmar  Mendes,  manifestou-se  de  forma

contrária  à  exigência  de  diploma de  curso  superior  para  a  prática  do  jornalismo,

argumentando que não está autorizado pela ordem constitucional, pois constitui “uma

restrição,  um impedimento,  uma verdadeira supressão do pleno,  incondicionado e

efetivo exercício da liberdade jornalística, expressamente proibido pelo art. 220, § 1º,

da  Constituição”.  Ainda,  a  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos  proferiu

decisão, em 1985, declarando que a obrigatoriedade do diploma universitário e da

inscrição em ordem profissional para o exercício da profissão de jornalista viola o art.

13  da  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos,  que  protege  a  liberdade  de

expressão em sentido amplo; e a Organização dos Estados Americanos – OEA –, por

meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, entende que a exigência de

diploma  universitário  em  jornalismo,  como  condição  obrigatória  para  o  exercício

dessa profissão, viola o direito à liberdade de expressão.

Assim  sendo,  é  possível  a  proposta  do  projeto  de  resolução  em  análise,  de

promulgar uma nova resolução, com a finalidade de unificar e atualizar os parâmetros

do  prêmio  a  ser  concedido  pelo  Legislativo  aos  autores  de  reportagens  sobre  a

atuação do Poder e sua importância para a sociedade,  uma vez que o art.  6º  do

projeto revoga as Resoluções nºs 738, de 1965, e 808, de 1967.

Entretanto,  para  aprimorar  o  texto  da  proposição,  apresentamos,  ao  final  deste

parecer, a Emenda nº 1, que substitui, no parágrafo único do art. 2º, a Comissão de

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela Comissão de Cultura, uma vez que esta

foi desmembrada da primeira por força do art. 2º da Resolução nº 5.229, de 2005,

mediante acréscimo do inciso XVII ao art. 102 do Regimento Interno.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto  de  Resolução nº 1.889/2011 com a Emenda nº 1,  a  seguir

apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no parágrafo único do art. 2º, a expressão “Comissão de Educação,

Cultura, Ciência e Tecnologia” pela expressão “Comissão de Cultura”.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.971/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

adoção  de  formatos  abertos  de  arquivos  para  criação,  armazenamento  e

disponibilização  digital  de  documentos  pelos  órgãos  e  entidades  do Estado,  bem

como pelos órgãos autônomos e pelas empresas sob o controle estatal”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 2/6/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  de  Constituição  e  Justiça  emitiu

parecer pela juridicidade,  constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição.

Fundamentação

A proposição em apreço dispõe que os órgãos e entidades da administração pública

estadual  deverão  adotar,  preferencialmente,  formatos  abertos  de  arquivos  para

criação, armazenamento e disponibilização digital de documentos.

A medida é meritória por incentivar a adoção do “software” livre e possibilitar uma

economia aos cofres  públicos com o licenciamento de programas de computador.

Sem dúvida, o próprio administrado será favorecido, já que, para exercer seus direitos

perante  a  administração  pública,  não  necessitará  de  adquirir  programas  de

computador ou sistemas operacionais onerosos.

A adoção desses arquivos de formatos abertos torna mais prática a distribuição de

documentos ao possibilitar a adoção de programas compatíveis, independentemente

do sistema operacional. Assim, o formato de arquivo utilizado não fica restrito a um

fornecedor ou a um sistema.

Conforme consta da proposição,  formatos abertos  de arquivos são aqueles  que
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possibilitam a interoperabilidade entre diversos aplicativos e plataformas, internas e

externas,  que  permitem  aplicação  sem  quaisquer  restrições  ou  pagamento  de

“royalties” e que podem ser implementados plena e independentemente por múltiplos

fornecedores de programas de computador, em múltiplas plataformas, sem quaisquer

ônus relativos à propriedade intelectual para a necessária tecnologia.

Assim,  a  adoção  do  padrão  aberto  garante  o  livre  acesso  às  informações  e

documentos, com independência de fornecedores e “softwares”.

Como ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, a proposição estabelece que

seja dada a preferência aos arquivos de formato aberto, ou seja, apenas recomenda

o uso desse formato pela administração, que verificará, caso a caso, a conveniência

da referida adoção.

Certo é que, em determinadas situações, as soluções existentes podem não se

adequar  às  necessidades  da  organização,  acarretando  custos  adicionais  de

adaptação,  treinamento  ou  contratação  de  pessoal  para  lidar  com  as  novas

tecnologias, ou, no pior dos casos, podem comprometer a atuação da administração

pela adoção de programas que não contenham as funções exigidas.

Por esse motivo, para poder ser dada preferência a um determinado bem ou serviço

em detrimento de outro, deverão ser comparados os custos totais de aquisição de

ambas as soluções, tanto as livres quanto as proprietárias, em procedimento próprio.

Assim,  caso  seja  licitado  um  programa  de  informática,  deverão  ser  igualmente

avaliados os custos totais, que incluem aquisição de equipamentos, treinamento de

pessoal, instalação e suporte, para fundamentar a decisão de compra por parte da

administração.

Conclusão

Somos,  portanto,  pela  aprovação  do Projeto  de  Lei  nº  1.971/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Gustavo Corrêa,  Presidente -  Délio  Malheiros,  relator  -  Ivair  Nogueira  -  Rogério

Correia - Neider Moreira.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 16/8/2011, a seguinte comunicação:

Do  Deputado  Hely  Tarqüínio,  notificando  o  falecimento  do  Sr.  Domingos  Sávio

Rodrigues, Vereador da Câmara Municipal de São Gotardo, ocorrido em 15/8/2011,

em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2011

ATA

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/8/2011

Presidência dos Deputados Inácio Franco, Paulo Guedes, Dalmo Ribeiro Silva,

Duarte Bechir, Antônio Carlos Arantes e Rogério Correia

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Mensagem  nº  93/2011  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

2.318/2011),  do  Governador  do  Estado  -  Ofícios,  telegrama  e  cartão  -  2ª  Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.319  a

2.327/2011 - Requerimentos nºs 1.322 a 1.356/2011 - Requerimentos dos Deputados

Duarte Bechir, José Henrique e outros, Leonardo Moreira e outros, Sávio Souza Cruz

e  outros,  Délio  Malheiros  (2),  Gustavo  Corrêa,  Fred  Costa  (2),  Elismar  Prado  e

Rômulo Viegas, da Deputada Rosângela Reis (3) e das Comissões de Meio Ambiente

(3),  de  Transporte  (4),  de  Direitos  Humanos  (4),  de  Defesa  do  Consumidor,  de

Participação  Popular  e  do  Trabalho  (2)  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões  de Fiscalização Financeira,  de  Turismo,  de  Cultura  (2),  de  Segurança

Pública (3), de Saúde (2), de Administração Pública (2), de Esporte, de Transporte

(3), de Direitos Humanos, de Educação (2), da Pessoa com Deficiência, de Política

Agropecuária, do Trabalho e de Minas e Energia e dos Deputados Carlos Henrique e

Gilberto  Abramo e  Rogério  Correia  -  Questão  de  ordem;  homenagem  póstuma -

Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Vanderlei  Miranda,  Délio  Malheiros,

Antônio  Júlio  e  Almir  Paraca  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de

Inscrições  -  Designação de Comissões:  Comissões Especiais  para  Emitir  Parecer

sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs 26, 27 e 28/2011 - Decisões da

Presidência (2) - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura

de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  da  Deputada

Rosângela Reis (3) e dos Deputados Délio Malheiros, Gustavo Corrêa, Sávio Souza

Cruz e outros, Leonardo Moreira e outros e José Henrique e outros; deferimento -

Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos (4),
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de  Meio  Ambiente  (3),  de  Participação Popular,  de  Transporte  (4),  de  Defesa  do

Consumidor e do Trabalho (2) e dos Deputados Délio Malheiros, Rômulo Viegas e

Elismar Prado e Fred Costa (2); aprovação - Requerimento nº 637/2011; questão de

ordem;  leitura  do  Substitutivo  nº  1;  discursos  dos  Deputados  Rogério  Correia  e

Sargento Rodrigues, da Deputada Liza Prado e do Deputado Elismar Prado; votação

do  Substitutivo  nº  1;  aprovação  -  Requerimento  nº  646/2011;  aprovação  -

Requerimento nº 710/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimentos

nºs 711,  999 e 1.001/2011; aprovação - Requerimento do  Deputado Antônio Júlio;

deferimento;  discurso  do  Deputado Paulo  Guedes  -  Requerimento  do  Deputado

Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia - Requerimento

do  Deputado Hely  Tarqüínio;  deferimento;  discurso  do  Deputado Duarte  Bechir  -

Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente

- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Paulo Guedes - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca

- Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Cássio

Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de Castro  -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Guedes) - Com a palavra, o Sr. Secretário, para

proceder à leitura da ata da reunião anterior.

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 93/2011*

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia, projeto de lei que obriga estabelecimentos de serviço de saúde e

estabelecimentos  de  serviço  de  interesse  da  saúde  do  Estado,  públicos,

credenciados, conveniados e privados a prestarem informações sobre os benefícios

da rede de atenção em saúde da gestante, no âmbito do Projeto Mães de Minas.

O  projeto  de  lei  tem  por  finalidade  determinar  aos  estabelecimentos  acima

mencionados a manutenção de material de divulgação a ser afixado em local de fácil

acesso ao público, com as informações e orientações acerca do Projeto Mães de

Minas.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.318/2011

Obriga estabelecimentos de serviço de saúde e estabelecimentos de serviço de

interesse da saúde do Estado a manterem material de divulgação sobre os benefícios
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da rede de atenção em saúde da gestante,  afixados em local  de fácil  acesso ao

público.

Art. 1º - Ficam os estabelecimentos de serviço de saúde e os estabelecimentos de

serviço  de  interesse da saúde  do  Estado,  públicos,  credenciados,  conveniados  e

privados, obrigados a manterem material de divulgação e cartazes a serem afixados

em local de fácil  acesso ao público, com as informações e orientações acerca do

Projeto Mães de Minas.

Art. 2º - Para os fins desta lei, entende-se por:

I - estabelecimento de serviço de saúde, aquele destinado a promover a saúde do

indivíduo,  protegê-lo  de  doenças  e  agravos,  prevenir  e  limitar  os  danos  a  ele

causados e reabilitá-lo quando sua capacidade física, psíquica ou social for afetada,

como:

a) consultórios de profissionais de saúde;

b) clínicas de profissionais de saúde;

c) hospitais; e

d) unidades públicas de saúde;

II - estabelecimento de serviço de interesse da saúde, aquele que exerça atividade

que, direta ou indiretamente, possa, potencialmente, provocar danos ou agravos à

saúde da população, como:

a) drogarias;

b) farmácias;

c) clínicas de diagnóstico por imagem; e

d) laboratórios.

Parágrafo único - Fica a cargo da Secretaria de Estado de Saúde - SES - instituir,

por resolução, os demais estabelecimentos que se enquadrem nos incisos I e II.

Art. 3º - Constitui infração o descumprimento do disposto no art. 1º, que sujeitará o

infrator às penalidades previstas nas alíneas “a” e “m” do inciso XXXVI do art. 99 da

Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999.

Parágrafo  único  -  A  fiscalização  do  cumprimento  desta  lei  e  a  aplicação  das

sanções  de  que  trata  o  caput  serão  efetuadas  pela  autoridade  competente,  nos

termos da Lei nº 13.317, de 1999, observados os princípios do devido processo legal,
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da ampla defesa e do contraditório.

Art.  4º  -  A  pena  de  multa  será  aplicada  mediante  o  devido  procedimento

administrativo e o valor da multa será recolhido à conta do Fundo de Saúde da esfera

de governo que aplicá-la.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotação orçamentária própria da SES.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Da Sra. Neusa Maria Ribeiro, Prefeita Municipal de Serra da Saudade, e dos Srs.

Afonso  Messias  Pereira  dos  Santos,  Antônio  José  Gonçalves  da  Silva,  Fabiano

Henrique dos Passos, Hilário Darck dos Reis, José Henrique Gomes Xavier e Odelmo

Leão,  respectivamente  Prefeitos  Municipais  de  Monte  Formoso,  Simão  Pereira,

Augusto  de  Lima,  Cedro  do  Abaeté,  Minas  Novas  e  Uberlândia;  dos  Srs.  Edney

Willian  de  Miranda  e  José  Wilson  de  Assis,  respectivamente  Presidentes  das

Câmaras Municipais de Coromandel e Piedade dos Gerais; das Sras. Cíntia Fontes

Ferraz, Chefe do Departamento de Cultura e Patrimônio da Prefeitura de Viçosa, e

Luciana Menezes de Resende, Presidente da Fundação Araguarina de Educação e

Cultura;  dos  Srs.  Ismael  Rodrigues  da  Silva,  Secretário  Municipal  de  Cultura  e

Patrimônio Histórico de Carangola, José Benedito de Souza, Chefe do Departamento

Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Senhora de Oliveira,

Mario Galeno Serra Junior,  Coordenador Municipal  de Cultura e Turismo de Ouro

Fino,  e  Rafael  de  Camargo  Huhn,  Secretário  Municipal  de  Cultura  e  Turismo de

Pouso  Alegre,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 408/2011,  da

Comissão de Cultura.

TELEGRAMA

Do Sr. Magno Malta, Senador da República, acusando o recebimento do Ofício nº

1.845/2011/SGM, relativo ao Requerimento nº 988/2011, do Deputado Elismar Prado.

CARTÃO
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Do  Sr.  Paulo  Roberto  Paixão  Bretas,  Secretário  Municipal  de  Planejamento,

Orçamento  e  Informação  de  Belo  Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 408/2011, da Comissão de Cultura.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.319/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Geração Jovem Minas, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação Beneficente  Geração

Jovem Minas, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2011.

Carlos Henrique

Justificação:  O  trabalho  realizado  pela  Associação  Beneficente  Geração  Jovem

Minas abrange atividades relacionadas com o apoio ao jovem, principalmente visando

à integração de seus associados ao mercado de trabalho.

O trabalho realizado pela entidade é de suma importância para a população de

Ribeirão das Neves, atendendo às demandas de uma região carente do Estado.

A entidade tem personalidade jurídica de direito privado e duração indeterminada.

Seu  objetivo,  entre  outros,  é  a  promoção  da  educação,  da  cultura  e  do

desenvolvimento social, além do combate à pobreza.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  pessoas  reconhecidamente  idôneas  e  não

recebem remuneração pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos  governamentais,  viabilizando  sua  finalidade  com  maior  facilidade,

principalmente  a  ampliação  do  atendimento  aos  associados  e  à  comunidade  em
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geral.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres Deputados à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.320/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Agricultores Familiares de São Bento

de Caldas e Região - Agrisabe -, com sede no Município de Santa Rita de Caldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Agricultores Familiares

de São Bento de Caldas e Região, com sede no Município de Santa Rita de Caldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação de Agricultores Familiares de São Bento de Caldas e

Região é uma entidade civil,  sem fins  lucrativos,  que tem como objetivo  principal

promover  a  prestação  de  serviços  que  possam  contribuir  para  o  fomento  e

racionalização das explorações agropecuárias e não agropecuárias para melhorar as

condições de vida de seus associados.

Trata-se, pois, de legítima prestação de serviço que promove o desenvolvimento

dos canais de comercialização de produtos dos associados, bem como implementa

programas que contribuam para a segurança alimentar, combate à fome, desnutrição

e pobreza.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.321/2011

Altera  a  Lei  nº  18.368,  de  2  de  setembro  de  2009,  que  institui  a  Semana  de
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Conscientização sobre a Preservação da Fauna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 1º e 2º da Lei nº 18.368, de 2 de setembro de 2009, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica instituída a Semana de Conscientização sobre a Preservação da

Fauna e os Direitos dos Animais.

Art. 2º - Na semana de que trata esta lei, o Estado promoverá eventos institucionais

nas escolas públicas estaduais, com o fim de conscientizar as comunidades mineiras

sobre a necessidade de preservação da fauna, alertando contra o tráfico de animais

silvestres e a devastação de florestas e sobre os direitos dos animais.”.

Art. 3º - A ementa da Lei nº 18.368, de 2 de setembro de 2009, passa a vigorar com

a seguinte redação: “Institui a Semana de Conscientização sobre a Preservação da

Fauna e os Direitos dos Animais.”

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2011.

Fred Costa

Justificação:  Este  projeto  de  lei  pretende  alterar  a  Lei  nº  18.368,  de  2009,

objetivando  promover  também  a  conscientização  dos  mineiros,  especialmente

estudantes, a respeito dos direitos dos animais.

A Constituição Federal, em seu art. 225, atribui ao poder público a obrigação de

defender os animais e promover a educação ambiental.

Durante  a  semana  proposta,  serão  realizadas  atividades  cívicas,  didáticas  e

culturais  para  divulgar  os  direitos  dos  animais,  educando  e  conscientizando  a

comunidade sobre a necessidade de cuidar e defender os animais.

Os direitos dos animais merecem a atenção das autoridades públicas e de toda a

população, tendo em vista os inúmeros casos de agressões a animais, notadamente

os domésticos, além dos que são abandonados nas ruas.

O objeto desta proposição é uma realidade no Estado de São Paulo e também em

outros países.

Na convicção de que este projeto muito poderá contribuir para a divulgação e a

conscientização dos direitos dos animais, esperamos o apoio de nossos nobres pares
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à aprovação dele.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.322/2011

Declara de utilidade pública a Associação Mineira Projetos Sociais - Amips -, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mineira Projetos Sociais -

Amips -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2011.

João Leite

Justificação:  A Associação  Mineira  Projetos  Sociais,  fundada  em  12/5/2005,  em

Belo  Horizonte,  é  uma  entidade  sem  fins  lucrativos  que  tem  como  escopo  a

implementação de projetos na área social, visando ao desenvolvimento sustentável

da comunidade. Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da

população,  pelo  que  acreditamos  que  o  reconhecimento  da  entidade  como  de

utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.323/2011

Acrescenta dispositivo ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consolida  a  Legislação  Tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 62:

“Art. 12 - (…)

§ 62 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições
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previstas em regulamento, a reduzir a carga tributária do Imposto sobre Operações

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual  e Intermunicipal  e de Comunicação -  ICMS - para até 2% (dois  por

cento), nas operações internas com produtos oriundos de novos empreendimentos de

empresas que vierem a se instalar nos Municípios do Estado compreendidos na área

de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2011.

Neilando Pimenta

Justificação: A proposta que apresentamos visa atrair novos empreendimentos para

os Municípios da área de atuação da Sudene.

Historicamente, essa região tem apresentado os menores índices econômicos e

sociais  do  Estado,  o  que  indica  a  existência  de  um  verdadeiro  abismo  de

desigualdades em território mineiro. O IDH não passa de 0,70, um dos mais baixos do

País  (em  termos  mundiais  se  equipara  ao  da  Bolívia,  por  exemplo),  enquanto  o

analfabetismo, em diversos de seus Municípios, beira os 40%, fatos que demonstram

uma triste realidade.

Segundo dados da Fundação João Pinheiro, em relação ao PIB das diversas áreas

do Estado, a região Central responde por 45% do total, enquanto os Vales do Mucuri

e  do  Jequitinhonha  garantem  apenas  2,2%,  sendo  que  o  Norte  de  Minas,  que

também sofre com a falta de investimentos, apresenta somente 5,1%.

Tudo  isso  repercute  na  pequena  representatividade  do  setor  industrial  e  na

dificuldade de manutenção das articulações comerciais locais, subjugando o potencial

de crescimento da região, impossibilitando o seu pleno desenvolvimento econômico e

social.

Mas,  com  a  possibilidade  da  concessão do incentivo  fiscal  ora  proposto,  como

estímulo  à  abertura  de  novas  empresas  nos  Municípios  da  área  da  Sudene,  o

restabelecimento do crescimento econômico com justiça social poderá se transformar

em  realidade,  beneficiando  a  todos  aqueles  que  aguardam  ansiosos  por  esse

momento.

Ademais,  tal  medida  será  decisiva  para  a  transformação de tais  Municípios  em
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verdadeiros polos geradores de emprego, renda e qualidade de vida para toda a sua

população.

Por essas razões, conto com os nobres pares para a aprovação deste meu projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.324/2011

Dispõe sobre advertência quanto ao uso excessivo do sal de cozinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Os fabricantes e os  distribuidores de sal  de cozinha (cloreto de sódio)

estabelecidos  no  Estado  de  Minas  Gerais  deverão  fazer  constar  no  invólucro  do

produto a seguinte advertência: “O consumo exagerado deste produto pode causar

malefícios à sua saúde”.

Art. 2° - A advertência a que se refere o artigo an terior deverá ser grafada na cor

vermelha sobre fundo prata ou branco, em destaque no próprio rótulo.

Art.  3° -  Os  fabricantes  e  os  distribuidores  de  sal  de  cozinha  terão  o  prazo

improrrogável de cento e oitenta dias para se adaptarem aos dispositivos desta lei.

Art. 4º - A não observância desta lei implicará ao infrator as sanções da legislação

em vigor.

Art. 5º - A não observância desta lei acarretará ao infrator multa equivalente a 3.000

(três mil) UFEMGs, aplicada em dobro em caso de reincidência.

Parágrafo  único  -  Para  os  efeitos  deste  artigo,  considera-se  infrator  o

estabelecimento que armazena o produto alimentício em desacordo com o disposto

no  art.  1º,  para  fins  de  comercialização,  ainda  que  o  destinatário  não  seja  o

consumidor final.

Art. 6º - Para os efeitos desta lei, consideram-se ocorrências:

I - a reclamação do consumidor ou de interessado perante o estabelecimento que

comercializa o produto;

II - a lavratura de auto de infração pelo agente competente;

III  -  a  comunicação  da  infração  realizada  diretamente  ao  Procon,  à  autoridade

policial ou ao Ministério Público.
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Art. 5° - Esta lei entra em vigor no prazo de cento  e oitenta dias contados da data

de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2011.

Rômulo Viegas

Justificação:  Este projeto  de  lei  se faz necessário por  tratar  de  matéria  de  alta

relevância para a saúde pública.

O excesso de sal não é compatível com uma vida saudável e livre de riscos para o

organismo humano. Nossa necessidade de sal é apenas de seis gramas diárias. Os

distúrbios  causados  pelo  uso  excessivo  do  sal  são  retenção  hídrica,  edemas,

insuficiência cardíaca, cirrose hepática, insuficiência renal e hipertensão arterial.

Nós somos o que comemos, ou seja, o ideal é manter uma dieta saudável, rica em

frutas e vegetais, não há como fugir disso, e o sal, devido ao aumento da pressão

arterial e à retenção de água causados por seu consumo, não é propriamente um

alimento saudável.

Este projeto de lei encontra respaldo nos ditames do art. 24, XII, da Constituição

Federal,  o qual  confere aos Estados o direito de legislar  concorrentemente com a

União.

Conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa à aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.325/2011

Regulamenta  a  oferta  de  serviços  do  tipo  “couvert”  no  Estado  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os restaurantes,  lanchonetes,  bares e seus congêneres que adotam o

sistema de “couvert” disponibilizarão ao consumidor a informação clara do preço e da

composição do serviço.

Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  como  “couvert”  o  serviço

caracterizado pelo fornecimento de aperitivos assim definidos pelo estabelecimento,

servidos antes do início da refeição propriamente dita.
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Art. 2º - Fica vedado aos estabelecimentos mencionados no art. 1º o fornecimento

do serviço  de  “couvert”  ao  consumidor  sem solicitação prévia,  salvo  se oferecido

gratuitamente.

§ 1º - O serviço prestado em desconformidade com o previsto no “caput” não gerará

nenhuma obrigação de pagamento.

§ 2º  -  A cobrança do valor  do “couvert”  por  pessoa consumidora somente será

permitida quando o serviço for prestado individualmente a quem solicitá-lo, sempre

através de porção individualizada.

Art. 3º - O descumprimento das disposições desta lei sujeitará o infrator às sanções

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de

Defesa do Consumidor -, aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60.

Art. 4° - Ulterior disposição regulamentar desta le i definirá o detalhamento técnico

de sua aplicação.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Esta proposição regulamenta a oferta de serviços do tipo “couvert” no

Estado e dá outras providências.

De acordo com o que preceitua o art. 24, V e VIII, da Constituição Federal, compete

aos Estados legislar sobre assuntos referentes à produção e ao consumo, bem como

sobre a responsabilidade por danos causados ao consumidor. Assim, cabe ao Estado

legislar sobre a matéria que ora se discute.

De acordo com a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, é assegurado ao consumidor o

direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,

com especificação correta de preços. Nessa linha, o mesmo diploma legal também

afirma que é vedado o fornecimento de serviços sem solicitação prévia.

Não  são  poucos  os  problemas  e  as  reclamações  que  versam sobre  o  popular

“couvert de mesa”, os quais vão desde a falta de informação clara sobre o preço e a

composição do serviço, até a cobrança pelo número de pessoas sentadas à mesa,
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mesmo sem consumo por parte de alguma delas.

É  fato  que  a  maioria  dos  estabelecimentos  “oferece”  o  “couvert”  sem  oferecer

nenhum  tipo  de  esclarecimento.  O  problema  é  que  o  “couvert”  muitas  vezes  é

cobrado do consumidor com base no número de pessoas presentes e não no preço

dos produtos que são servidos.

Esse  procedimento  viola  os  princípios  orientadores  da  defesa  dos  direitos  do

consumidor,  na  medida  em  que  se  configura  como  vantagem  manifestamente

abusiva. Assim, os restaurantes, lanchonetes, bares e seus congêneres que adotam o

sistema de  “couvert”  deverão  disponibilizar  ao  consumidor  a  informação  clara  do

preço e da composição do serviço, ficando vedado fornecer o serviço sem solicitação

prévia, salvo se oferecido gratuitamente.

Ademais, o projeto estabelece que a cobrança do valor do “couvert” por pessoa

consumidora somente será permitida quando o serviço for prestado individualmente a

quem solicitá-lo, sempre através de porção individualizada.

Diante da relevância da proposição, contamos com o apoio dos nossos pares para

sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.326/2011

Declara de utilidade pública a Associação das Plantas Medicinais de Uberlândia -

Aplamu -, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Plantas Medicinais de

Uberlândia - Aplamu -, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2011.

Tenente Lúcio

Justificação:  A  Associação  das  Plantas  Medicinais  de  Uberlândia  -  Aplamu  -,

entidade sem fins  lucrativos fundada em 13/8/2008,  tem como finalidade principal

defender os interesses dos profissionais que trabalham com cultivo, coleta, secagem,
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preparo, venda e manipulação de plantas medicinais e com a valorização e o resgate

do saber popular sobre essas espécies. Realizar também educação ambiental para

proteger plantas que salvam vidas e preservar o meio ambiente.

Considerando a importância das atividades desenvolvidas pela Aplamu, contamos

com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei, que pretende

declará-la de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.327/2011

Altera o art. 1° da Lei n° 16.388, de 31 de outubro  de 2006, que declara de utilidade

pública a Associação de Moradores de Barbosa Lage, Jóquei Clube II e Santa Amélia

- AMBLJCIISA -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1° da Lei n° 16.388, de 31 de outu bro de 2006, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a As sociação de Moradores do Bairro

Barbosa Lage, com sede no Município de Juiz de Fora.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira

Justificação:  Em  reunião  realizada  em  14/10/2010,  a  assembleia  geral  dos

associados da Associação de Moradores de Barbosa Lage, Jóquei Clube II e Santa

Amélia - AMBLJCIISA - aprovou a alteração de sua denominação para Associação de

Moradores do Bairro Barbosa Lage.

Ressalte-se  que  a  entidade  continua  com  o  firme  propósito  de  servir

desinteressadamente  à  coletividade  e  atende  aos  requisitos  exigidos  pela  Lei  n°

12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

Para  validar  a  nova  denominação  e  regularizar  a  documentação  da  entidade,

contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.322/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr.  Jacques Gontijo Álvares, Presidente da Itambé,

pela inauguração do Centro de Distribuição da Itambé em Pará de Minas.

Nº 1.323/2011,  do Deputado Antônio Carlos Arantes,  que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Cooperativa Agropecuária de Cássia - Coopassa - pelo

recebimento  do  Troféu  Destaque  Empresarial  2010,  entregue  pela  Associação

Comercial  e  Industrial  de  Cássia,  que  reconhece  a  Coopassa  como  a  maior

empregadora do Município. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 1.324/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  e  Agricultores

Familiares do Município de Muzambinho por seus 40 anos de existência e pela eficaz

participação junto aos trabalhadores. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.325/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Ronaldo Scucato por sua eleição para Presidente

da Fecoop-Sulene. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.326/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  programa  “Papo  de  Mulher”  e  com  a  Sra.  Vera

Darmanceff, empresária e apresentadora, pelo primeiro ano de exibição do referido

programa no canal 102 - TV Climatempo -, da Sky. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.327/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Cooperativa Agropecuária de Araxá pelo investimento

realizado em atendimento e qualificação profissional  e pelos  benefícios oferecidos

para  os  cooperados  que  estocam  sua produção  nos  armazéns  da entidade.  (-  À

Comissão de Turismo.)

Nº  1.328/2011,  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Centro de Medicina Reprodutiva Origen pela excelência

e brilhantismo de sua atuação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.329/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com o Cap. BM Jefferson de Oliveira Silva, Comandante da 2ª

Companhia de Bombeiros Militar, pelo centenário do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.330/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja inserido nos

anais da Casa o artigo "Humanismo Transigente", da historiadora Lucília de Almeida

Neves Delgado, publicado no jornal "Estado de Minas" de 6/8/2011. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 1.331/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Adriano Nascimento Ribeiro pelo trabalho voluntário

desenvolvido à frente da Associação de Socorristas Voluntários de Minas Gerais. (- À

Comissão de Saúde.)

Nº 1.332/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja inserido nos

anais da Casa o artigo "Barricadas Radiofônicas - Brizola e os 50 anos da Campanha

da Legalidade", da jornalista Eleonora Lucena, publicado no jornal "Folha de S.Paulo”

de 7/8/2011. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.333/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Agnaldo Diniz Filho, Presidente da Companhia de

Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, pelos 139 anos de fundação dessa empresa. (-

À Comissão de Turismo.)

Nº 1.334/2011,  do Deputado Duarte Bechir,  em que solicita seja encaminhado à

Presidente da República e ao Ministério da Educação pedido de providências para

alocar recursos com vistas a assegurar a integralização do piso salarial nacional para

os profissionais do magistério público da educação básica, na forma do art. 4º da Lei

Federal nº 11.738, de 16/7/2008.

Nº 1.335/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à revisão de critérios para

relacionar  o  número  de vagas  disponíveis  no Estado para  remoção,  mudança de

lotação e concurso. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 1.336/2011,  do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Cemig por ter recebido, pela oitava vez consecutiva, o

Troféu  Transparência,  concedido  pela  Anefac-Fipecafi-Serasa  Experian.  (-  À
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Comissão de Minas e Energia.)

Nº 1.337/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr.  Carlos  Melles  pelo recebimento do Título de Cidadania

Honorária de Juiz de Fora. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.338/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Comercial e Industrial de Teófilo Otoni pelos 70

anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.339/2011, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Município  de  Nepomuceno  pelo  centenário  de  sua

emancipação política. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.340/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares Cap. Osmar Duque da Silva Coelho,

Ten. Henrique de Almeida Vieira, 3º-Sgt. Waldemar Marra da Silva, Sd. Paulo Roberto

Dias Mendes Júnior e Sd. Ângelo Capone, lotados no 17º BPM, Companhia 170, de

Uberlândia,  pelos  relevantes  serviços  prestados  à  população  uberlandense.  (-  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.341/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  pedido  de  informações  sobre  as

Resoluções PGJ nºs 59 e 60, no que se refere aos motivos da criação da escola, dos

cargos e da gratificação e às despesas para o erário oriundas de aluguel, reformas do

prédio, contratação de funcionários e gratificações.

Nº  1.342/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre o tempo

médio de permanência das viaturas da Polícia Militar nas delegacias, a classificação

das  ocorrências  por  tipo  penal,  as  ocorrências  encerradas  pelos  Centros  de

Operações - Copoms - por falta de viaturas, o tempo médio de espera pelos Copoms

para despacho de viatura, bem como outras informações que auxiliem no diagnóstico

de situações relacionadas a denúncias feitas a essa Comissão.

Nº  1.343/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando da 15ª Cia. do 49º BPM pedido de informações, por meio

de relatório mensal, sobre as ocorrências em sua área, de janeiro deste ano até a
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presente data, as quais não foram recebidas com celeridade pelo Centro Integrado de

Atendimento  ao  Adolescente  Autor  de  Ato  Infracional.  (-  Distribuídos  à  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  1.344/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Coordenadoria  do  Centro  Operacional  de  Combate  ao  Crime

Organizado do Ministério Público e ao Juiz da Vara de Tóxicos de Belo Horizonte

pedido de providências para proceder à prisão preventiva dos criminosos envolvidos

no delito de tráfico de drogas relatado no Reds 2011-1370283.

Nº  1.345/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretária de Defesa Social pedido de providências para agilizar a

efetiva  implantação  do  Centro  de  Internação  de  Adolescentes  no  Município  de

Santana do Paraíso, para atender a Região Metropolitana do Vale do Aço.

Nº  1.346/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a ampliação

dos Programas Proerd e Fica Vivo no Município de Ipatinga.

Nº 1.347/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  com  vistas  à  recuperação  da

estrada que liga os Municípios de Coronel Fabriciano e de Ferros, via Cocais dos

Arrudas, Fernandes, Distritos de Cubas e de Esmeraldas.

Nº 1.348/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e à Diretoria-Geral  do DER-MG pedido de providências

para que seja criada uma linha de ônibus intermunicipal que ligue os Bairros Santa

Terezinha,  Mangueiras  e  Amaro  Lanari,  localizados  no  Município  de  Coronel

Fabriciano, ao Hospital Márcio Cunha, no Município de Ipatinga.

Nº  1.349/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça, à Corregedoria da Polícia Civil,  à

Ouvidoria  de  Polícia,  ao  Juízo  do  Tribunal  do  Júri  de  Contagem  e  ao  Ministério

Público na Comarca de Contagem as notas taquigráficas e a gravação em vídeo da

34ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que sejam

apuradas as denúncias apresentadas.

Nº  1.350/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados à Ouvidoria de Polícia, à Corregedoria da Polícia Civil, à Delegacia da

Divisão de Referência de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil e ao Juizo da 2ª

Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte as notas taquigráficas

da 40ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que

apurem as denúncias nelas contidas e para que as utilizem a fim de auxiliar em seu

convencimento no processo, que menciona, em que são partes Fátima Rodrigues dos

Santos e o espólio de Sebastião Maximino dos Santos.

Nº  1.351/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Defensoria  Pública-Geral  as  notas  taquigráficas  da  39ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências com vistas à garantia dos

direitos dos detentos que ocupam o Anexo I  da Penitenciária Nelson Hungria, em

Contagem; ao levantamento dos casos de detentos com progressão de regime já

concedida e dos casos de detentos aptos a receber esse benefício; e à garantia de

que os presos estrangeiros tenham seus direitos respeitados.

Nº  1.352/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social as notas taquigráficas da 39ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências com vistas à garantia dos

direitos dos detentos que ocupam o Anexo I  da Penitenciária Nelson Hungria, em

Contagem;  ao  remanejamento  de  parte  dos  detentos  de  modo  a  permanecerem

nessa unidade prisional apenas os presos provisórios e os que estão em via de gozo

do benefício de progressão de regime; ao levantamento dos que tiveram progressão

de regime já concedida para que possam gozar imediatamente desse benefício; à

averiguação de possíveis irregularidades nessa unidade prisional, em especial no que

diz respeito à pratica de abuso de poder, de violência física e moral e de subtração de

bens pessoais.

Nº  1.353/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de providências para

garantir  assistência médica, psiquiátrica, psicológica e medicamentosa ao Sr.  Luiz

Henrique Romão, detido na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem.

Nº  1.354/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à BHTRANS pedido de providências para disponibilizar, a requerimento
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do condutor interessado, cópia da filmagem relativa à infração de trânsito por avanço

de sinal que originou a multa recebida e a respectiva pontuação na Carteira Nacional

de Habilitação.

Nº  1.355/2011,  da  Comissão de  Cultura,  em que  solicita  seja  encaminhado  ao

Governador do Estado pedido de providências para que, no processo em curso de

definição dos representantes da sociedade civil para compor o Conselho Estadual de

Política Cultural,  seja referendada a escolha de membro de cada uma das áreas

artístico-culturais com a designação do candidato mais votado em cada uma delas

para membro efetivo do referido Conselho.

Nº  1.356/2011,  da  Comissão de  Cultura,  em que  solicita  seja  encaminhado  ao

Governador do Estado e à Secretaria de Cultura pedido de providências para que

reavaliem  a  composição  do  Conselho  Estadual  de  Política  Cultural,  bem  como o

sistema de lista tríplice para designação de seus membros que são representantes da

sociedade civil, tendo em vista a próxima composição do Conselho.

Do Deputado Duarte Bechir em que solicita seja incluído como membro da Frente

Parlamentar em Defesa das Apaes o Deputado Doutor Viana.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados José Henrique

e outros, Leonardo Moreira e outros, Sávio Souza Cruz e outros, Délio Malheiros (2),

Gustavo  Corrêa,  Fred  Costa  (2),  Elismar  Prado  e  Rômulo  Viegas,  da  Deputada

Rosângela Reis (3) e das Comissões de Meio Ambiente (3), de Transporte (4), de

Direitos  Humanos  (4),  de  Defesa  do  Consumidor,  de  Participação  Popular  e  do

Trabalho (2).

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Fiscalização Financeira, de Turismo, de Cultura (2),  de Segurança Pública (3),  de

Saúde (2), de Administração Pública (2), de Esporte, de Transporte (3), de Direitos

Humanos, de Educação (2), da Pessoa com Deficiência, de Política Agropecuária, do

Trabalho e de Minas e Energia e dos Deputados Carlos Henrique e Gilberto Abramo e

Rogério Correia.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Deputado Paulo Guedes, trago a notícia,
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o comunicado de que, no último domingo, dia 14 de agosto, perdemos um grande

amigo  e  ex-Deputado  desta  Casa,  o  Deputado  Vicente  Guabiroba.  Sepultado  no

último domingo, Vicente Guabiroba foi Deputado desta Casa por dois mandatos, de

1971 a 1979,  e posteriormente exerceu dois  mandatos  de  Deputado Federal,  até

1987.  Ele compunha a diretoria  do nosso instituto, o Iplemg.  O Deputado Vicente

Guabiroba era originário de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, mas também

teve a honra de ser Prefeito da caríssima cidade de Guanhães no período de 1963 a

1967. Ele compôs as diretorias da Camig e da Codevale e sempre foi um cidadão e

um homem público muito preocupado com valores fundamentais, como a educação.

Foi  um  educador,  Diretor  de  escola  em  Guanhães  e  posteriormente  foi  Diretor-

Presidente  da  Fundação  Percival  Farquhar,  em  Governador  Valadares,  sempre

preocupado com a educação.  O Deputado Vicente Guabiroba era de uma família

muito  católica  e  religiosa,  seus  irmãos  e  irmãs  exerceram  e  exercem  função  de

religiosos na Igreja Católica. O Deputado Vicente Guabiroba foi muito preocupado

também com a ecologia, tendo sido um dos principais articuladores para a instalação

e a criação do Parque Nacional da Serra do Cipó. Homem simples e muito sensível,

exerceu o mandato de Deputado num momento em que, para viajar pelo interior do

Estado, muitas vezes tinha-se de ir naqueles jipões 4x4 ou até no lombo de cavalo.

Ele  sempre  acompanhou,  de  forma  muito  especial,  as  regiões  do  Vale  do

Jequitinhonha  e  do  Rio  Doce  e  fazia  viagens  muito  extensas  e  difíceis.  Nessas

viagens  sofreu  um acidente  automobilístico,  mas nunca perdeu,  Sr.  Presidente,  o

espírito  de  estar  presente  na  comunidade  e  na  sua  base.  Presto  as  nossas

homenagens e peço a V. Exa. que conceda 1 minuto de silêncio em memória do

ilustre Deputado Vicente Guabiroba.

Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Em memória do ex-Deputado, faremos

1 minuto de silêncio.

- Procede-se à homenagem póstuma.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
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profissionais da imprensa, servidoras e servidores, pessoas que nos acompanham

das suas casas através da TV Assembleia.

Faz alguns meses que não uso esta tribuna, Sr. Presidente, e o faço, nesta tarde,

em defesa de valores inegociáveis  e inarredáveis,  que são os valores da família.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, sei que V. Exa. tem também como prioridade na sua

atividade parlamentar a defesa dos valores familiares.

É sabido, por parte da maioria das pessoas, que estão tentando exibir no Brasil um

filme  cujo  título  é  “Terror  sem  Limites”.  Gostaria  muito  da  atenção  dos  Srs.

Deputados, principalmente dos que prezam os valores familiares, que são contra a

pedofilia em nosso país, os que têm a responsabilidade de, nos parlamentos, lutar

contra qualquer tipo de agressão às famílias e às crianças do nosso país. Falo isso

não  somente  a  este  Parlamento,  mas  àqueles  que  neste  momento  acompanham

minha fala de suas casas.

Esse filme já foi proibido em outros países e agora chega ao Brasil. Foi exibido para

um  seleto  grupo  avaliar  o  seu  conteúdo,  mas  poderia  dizer,  Deputado  Pompílio

Canavez, que eu não precisaria ver um minuto desse filme para saber que o que

temos diante de nós não é uma obra cinematográfica, mas um verdadeiro incentivo à

violência e, principalmente, a um dos crimes mais hediondos que pode existir no País,

a pedofilia.

É sabido que essa empresa, Serbian Film, tenta fazer com que nas salas de cinema

de  todo  o  Brasil  seja  exibido  um  filme  de  cujo  conteúdo  darei  um  resumo  aos

senhores.  Creio  que  não  estarei  trazendo  nenhuma  novidade  porque,  bem-

informados que são, os senhores e as senhoras já tiveram acesso a esse conteúdo.

Mas eis aqui uma síntese, uma sinopse do que trata o filme “A Serbian Film - Terror

sem Limites”, Deputado Délio Malheiros. V. Exa., como Deputado e versado em leis,

como advogado que é, entende perfeitamente que o que se está tentando exibir no

Brasil é uma afronta à moral, à família, às crianças. Não tem outro objetivo, no meu

entendimento, a não ser o de agradar aos pedófilos do nosso país.

Diria desta tribuna, sem medo de errar, sem medo de qualquer reação do público,

que quem assistir a um filme como esse está declarando o seu gosto pela pedofilia.

Nele, Deputado João Leite, um homem segura um recém-nascido e, com violência,
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dele abusa sexualmente. Mesmo com estridentes gritos de dor do bebê, a imagem do

terror acontece sob o olhar permissivo e contentador da mãe. É a esse tipo de cena

de  violência,  sexo  explícito,  pedofilia  e  necrofilia,  sexo  com  cadáver,  que  os

espectadores do filme sérvio “A Serbian Film - Terror sem Limites” estão expostos. E

mais:  agressão  verbal  e  não  verbal  em  ambiente  familiar,  obscenidade,  nudez,

erotização, cultura familiar deturpada, banalização do homem, aversão à dignidade

sexual, agonia, incesto, assassinato, estupro, enfim, todo tipo de violência. Será que

a sociedade não sabe que,  biblicamente,  o  corpo  é  templo  do  Espírito  Santo  de

Deus? Qual é a proposta de levar para as salas de cinema do nosso país um lixo

como esse,  que já  foi  proibido  em outros  países e,  graças a Deus,  por  ação do

Ministério Público Federal de Minas Gerais, foi proibido aqui? Mas pode ser que essa

proibição seja derrubada.

Ficam aqui as minhas palavras e o meu alerta à sociedade. Vamos dizer “não” a

esse lixo que estão querendo colocar nas nossas salas de cinema, que só atende a

um tipo de público - e, mais uma vez, repito sem medo -, aqueles que têm gosto pela

pedofilia.  Convenhamos,  um  filme  que  tem  uma  cena  de  recém-nascido  sendo

abusado...  É caso de prender o produtor  e toda a sua equipe,  porque isso é um

absurdo.

Concedo aparte ao Deputado João Leite e, depois, aos outros Deputados que estão

aguardando. O nosso tempo é pouco. Creio que a discussão desse assunto poderia

se estender por 1 ou 2 horas.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda. Ainda

bem que V. Exa. não falou dos maiores ou mínimos detalhes desse filme, que deve

ser banido do nosso país. É interessante, Deputado, porque uma coisa ultrapassada,

retrógrada, conservadora e antiga é essa tentativa de desmanchar a civilização. Isso

ocorreu  na  Mesopotâmia,  no  tempo  em  que  recém-nascidos  eram  sacrificados,

atitude aceita pela sociedade. Depois, Sodoma e Gomorra. Vimos Roma se acabar

por  conta  disso.  A  civilização  foi  criada  especialmente  pelo  cristianismo.  Foi

referendado na Declaração Universal dos Direitos Humanos que a civilização está

apoiada pela família. A nossa Constituição diz que a família tem especial proteção do

Estado, do Estado como um todo, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais. Todos devem proteger a família, que é o alicerce, a base da civilização. Se

permitirmos que a família seja atacada dessa maneira, que as crianças não tenham

proteção,  se  permitirmos  a  pedofilia  e  o  sacrifício  de  crianças,  estaremos

desmanchando essa família. Vemos aqui o engenheiro e Deputado Rômulo Viegas.

Talvez depois ele diga melhor a todos nós que, se tirarmos a base, o edifício não

ficará de pé.

Parabéns,  Deputado Vanderlei  Miranda.  V.  Exa.  tem nosso apoio,  e  a  família  a

nossa proteção.

O Deputado Vanderlei Miranda* - Muito obrigado, Deputado João Leite. Antes de

passar a palavra ao nobre colega Deputado Rômulo Viegas, lerei mais um resumo

sobre a história dessa peça diabólica chamada “A Serbian Film - Terror sem Limites”.

(- Lê:)

“O filme retrata a história  de um ex-ator pornográfico que recebe proposta para

atuar  numa produção de valor  financeiro significativo  e vitalício  para  toda a vida,

sendo  que  uma das  cláusulas  do  contrato  é  não  saber  o  conteúdo  do  filme.  O

protagonista,  personagem  principal,  aceita  a  proposta  e  se  vê  dentro  de  uma

armadilha em que ele, a esposa e o filho são brutalmente envolvidos nessa trama

macabra.

No dia 29 de julho, o Ministério da Justiça, sob apelo do Ministério Público de Minas

Gerais, vetou a exibição do filme em todas as salas de cinema públicas do País onde

é permitido o pagamento de ingressos. O apelo realizado pelo Ministério Público de

Minas Gerais pediu a proibição da exibição e veiculação imediata do filme em todo o

território nacional, a suspensão da análise da classificação indicativa do filme até que

o Poder Executivo ou o STJ se manifestem sobre o tema. Vale ressaltar que o Estado

do Rio de Janeiro já  se posicionou sobre o assunto e,  por meio de liminar  local,

proibiu a veiculação de ‘A Serbian Film - Terror sem Limites’, que entraria em cartaz

na última sexta-feira, 5 de agosto”.

Portanto, no Rio de Janeiro já não é permitida a exibição do filme, mas precisamos

mais que isso. De uma vez por todas, precisamos cortar esse mal pela raiz. Mais uma

vez,  parabéns  ao  Ministério  Público  de  Minas  Gerais,  que  dá  mostras  de

responsabilidade e de respeito aos valores familiares e, principalmente, às crianças
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do nosso país.

O Deputado Rômulo  Viegas  (em aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado Vanderlei

Miranda. Como sempre, V. Exa. traz seu pronunciamento, sua determinação para o

resgate do ambiente familiar. Essa questão nos faz refletir sobre o conceito de limite

das nossas ações para que respeitemos o próximo. Devemos ter muito cuidado com

o excesso de liberdade que se tem em vários segmentos da nossa sociedade. Li uma

matéria sobre o filme e fiquei deveras chocado, com meus 57 anos de vida e 41 de

casado,  com  duas  filhas.  Realmente,  fiquei  impressionado.  Acho  que  o

pronunciamento de V. Exa. vem em boa hora. Espero que o Ministério Público de

Minas tenha pulso firme nessa questão, porque o limite, bem-conceituado nas origens

da matemática, do cálculo, serve para aproximar equações que nos dão prazer na

vida,  pois  encontram  soluções  dentro  da  ciência.  No  entanto,  não  devemos

ultrapassar o limite daquilo  que delimita o respeito ao próximo,  que é o que está

acontecendo em várias ações da nossa sociedade.  Como bem disse o Deputado

João Leite, voltaremos no tempo. Voltaremos para a idade das cavernas, em que não

há identidade entre relação sexual nos ambientes familiares, entre a relação de ser

com o próximo. Isso realmente é lamentável. Devemos estar firmes na denúncia para

que  as  coisas  melhorem,  senão regrediremos  no  tempo  e  caminharemos  para  o

período das cavernas. Parabéns pelo pronunciamento.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Serei muito rápido, somente para

parabenizá-lo.  Realmente,  V.  Exa. tem razão ao iniciar  sua fala declarando que a

família  é  insubstituível,  é  a  “cellula  mater”  da  sociedade.  É  nessa  esteira  de

pensamento que parabenizo V. Exa. ao fazer essa reflexão tão importante para nós:

valores morais insubstituíveis que cada um de nós tem dentro de seu conteúdo, de

sua família e de sua origem. Então eu me associo a V. Exa., parabenizando também

o Ministério Público, conforme manifesta V. Exa., e certamente o povo mineiro, que

jamais assistirá a esse triste filme que vem nortear os princípios maiores da família

mineira. Parabéns!

O Deputado Vanderlei Miranda* - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que o título desse filme deveria ser mudado

de  “Terror  sem  Limites”  para  “Desrespeito  sem  Limites”,  porque  essa  é  uma



874
____________________________________________________________________________

verdadeira falta de respeito para com o nosso povo e o País, a nossa sociedade, as

nossas famílias e especialmente as nossas crianças. Tentem imaginar a cena de um

pai  abusando  de uma criança recém-nascida.  Não  preciso ver  nem 30 segundos

desse filme para dizer que ele só atende a um tipo de gosto, àqueles que têm gosto

pela pedofilia. Na verdade, quem se dá ao trabalho ou reserva tempo para assistir a

esse filme está mostrando o seu lado pedófilo. Quero deixar uma mensagem para

aqueles que estão em casa e acompanham agora os nossos trabalhos. Por favor,

entrem  no  “site”  da  Assembleia,  do  Senado  da  República  e  da  Câmara  dos

Deputados e enviem para todos os Deputados da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais e da Câmara Federal e os Senadores “e-mails” com uma frase bem simples:

“Diga não à exibição do filme ‘Terror sem Limites’” ou “Sou contra a exibição desse

lixo no meu país”.  Mobilize-se,  pois  a sociedade mobilizada já  mostrou que pode

mudar  qualquer  situação.  Portanto  fica  aqui  o  meu  apelo  e  as  minhas  palavras

agradecendo ao Presidente e aos Deputados que me apartearam.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, Deputados, colegas da Assembleia,

servidores  da  Casa,  meus  amigos  e  telespectadores  que  nos  assistem  pela  TV

Assembleia;  estamos  passando,  Deputado  Doutor  Viana,  por  um  momento  muito

crítico na defesa do consumidor e assistindo em Minas Gerais ao que não acontecia

desde 1986, quando atendi pela primeira vez um consumidor no Procon. Falo aqui

sobre  a  falta  de  combustíveis  nos  postos,  especialmente  da  gasolina.  Deputado

Vanderlei Miranda, isso está ocorrendo por um problema ainda não explicado. Dizem

alguns que é a reforma da Regap. Chamo a atenção da Bancada do PT porque a

informação que temos é outra, ou seja, de que houve um acidente sério dentro da

Regap e que isso está sendo abafado. A pretexto de camuflar esse acidente, estão

dizendo que é reforma da Regap. Isso está causando um problema e um transtorno

enorme para  os  consumidores,  porque a  especulação já  está  batendo às nossas

portas  ou nos tanques de combustíveis.  Com a falta  do produto,  os  espertalhões

estão pondo os preços que bem entendem. A gasolina já ultrapassou R$3,00 em

Minas Gerais. E as regiões que mais estão sofrendo, Deputada Maria Tereza Lara,
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são as mais pobres, como o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. Isso porque

as únicas duas opções de abastecimento dos postos são agora Duque de Caxias, no

Rio de Janeiro, ou Paulínia, em São Paulo. Na região da minha querida Itamarandiba,

o preço do combustível já está a R$3,40. Onde isso vai parar? Seja um acidente na

Regap, seja na reforma da refinaria, assistimos a um desrespeito com Minas Gerais

muito  grande.  Não  avisaram,  não  montaram  um  plano  de  contingência,  não

comunicaram  ao  mercado,  e  nós  estamos  sem  combustível  em  muitos  postos,

especialmente naqueles que não são vinculados a alguma bandeira. Os outros postos

têm de buscar combustível em São Paulo e no Rio de Janeiro e, evidentemente, o

custo desse transporte está sendo repassado para os consumidores.

Portanto é preciso que fiquemos atentos a esse problema. Amanhã realizaremos

uma audiência pública, junto com meu guerreiro Deputado Duilio de Castro, às 10

horas, na Comissão de Defesa do Consumidor, para tratar desse assunto, a fim de

discutir essa matéria de extrema importância. Ninguém neste país imaginava que um

dia um litro de combustível passasse a valer US$2,00. O preço histórico da gasolina

do Brasil era de US$0,80. Ele agora está a US$2,00. Vejam V. Exas. que isso pode

elevar o índice de inflação, pode causar transtorno para os profissionais do volante,

como os taxistas. O transporte de mercadoria ficará afetado e, consequentemente, o

preço dos produtos na mesa do consumidor. Portanto se trata de uma situação tão

séria que não está sendo devidamente tratada pela ANP, pela Petrobras, pela própria

Regap. Ninguém veio a público explicar corretamente o que está acontecendo, se foi

um acidente grave dentro da refinaria, se é uma reforma, de fato, enfim, o que está

acontecendo.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)*  -  Deputado  Délio  Malheiros,

cumprimento-o por essa iniciativa. É papel  desta Casa realizar o debate, oferecer

informações, inclusive da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, com

a qual V. Exa. tem esse compromisso. Também tomei conhecimento da audiência e

verifiquei  a lista dos convidados.  A informação que tenho,  Deputado -  aliás até  o

Deputado Carlin Moura confirmou, porque ele já trabalhou naquela instituição -, é que

há realmente uma parada técnica na empresa. Pelas informações que obtive daquela

empresa, isso é o que foi divulgado; o que talvez não tenha sido de forma suficiente.
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Então espero que amanhã compareça aqui o representante da Regap para esclarecer

publicamente os fatos, porque essa parada técnica traz, de fato, tais consequências.

Então, com isso teremos mais informações para a população, até mesmo sobre o

tempo, como e quando essa situação será superada.  A Regap fica localizada em

Betim, cidade onde moro há mais de 40 anos. Temos acompanhado e sabemos da

importância de tal empresa, não só para a cidade de Betim mas para todo o Estado

de  Minas  Gerais.  Tanto  que  estamos  acompanhando  e  queremos  que  ela  seja

ampliada, que haja mais recursos aqui, o que nós também defendemos. Trata-se de

um patrimônio nosso. Sabemos quanto de ICMS a Petrobras gera para o Estado e

para o nosso Município. Então é uma das maiores empresas daquele Município, junto

com a Fiat. O momento é apropriado, e, na nossa avaliação, pelas informações que

obtivemos da própria Petrobras, o motivo é mesmo a reforma. Precisamos valorizar a

empresa cada vez mais, porém obter mais informações e cobrar esclarecimentos,

pois esse é o verdadeiro papel desta Casa.

O  Deputado  Délio  Malheiros  -  Muito  obrigado,  Deputada.  Concedo  aparte  ao

Deputado Duilio de Castro.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Muito obrigado, Deputado, competente

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Esse é um

assunto que Minas Gerais tem de conhecer. Recentemente eu falava sobre isso na

Comissão, quando aprovávamos requerimento de autoria de V. Exa. Voltando de Sete

lagoas, vi uma placa na estrada com os dizeres: “Temos gasolina”. A que ponto nós

chegamos no Brasil! É como se fosse um produto escasso. O Brasil está trabalhando

e pregando que até 2016 estaremos entre um dos maiores exportadores de petróleo

do mundo. Estamos fazendo com que haja escassez de um produto.

E agora nos deparamos com a Petrobras,  por meio da Regap,  informando que

interrompeu o funcionamento dos equipamentos para manutenção. Trata-se de uma

manutenção preventiva que se faz a cada cinco anos. Vimos também a Petrobras

anunciar o seu lucro semestral de R$22.000.000.000,00. E nos perguntamos: cadê o

compromisso  com  a  Regap,  que  trabalha  no  limite  da  sua  capacidade,  que,  no

momento  em  que  tem  de  parar  um  equipamento  para  dar  manutenção,  provoca

grande transtorno para a população e para os clientes dos postos de gasolina, que
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têm de ir ao Rio de Janeiro, a São Paulo e a Uberlândia para buscar um produto que,

com certeza, movimenta nosso país e Minas Gerais?

Há pouco tempo, o Presidente da Petrobras retirou investimentos em Minas Gerais,

por meio do polo acrílico de Ibirité. E vemos mais um problema: falta de investimentos

para  ampliação  da  produção  da  Regap.  Isso  mostra  a  falta  de  compromisso  do

governo federal com Minas Gerais. Os mineiros precisam conhecer esses dados que

V. Exa. nos traz para que vejam que o compromisso feito nas eleições muitas vezes

não é cumprido na prática. Obrigado pelo aparte.

O Deputado Délio Malheiros -  Obrigado. Sr.  Presidente.  Quero também falar  de

outro  assunto,  envolvendo  o  governo  federal,  que  diz  respeito  ao  Denatran.  Ao

ouvirmos alguma notícia no Brasil acerca do Denatran, temos de desconfiar. Trata-se

de um órgão do governo federal, hoje vinculado ao Ministério das Cidades, que, todas

as  vezes  em  que  baixa  uma resolução,  beneficia  um  grupo  econômico  e  não  o

consumidor.

Em  determinado  momento,  o  Denatran  baixou  uma  resolução  para  tornar

obrigatória  a  instalação  de  equipamentos  de  satélite  em  todos  os  veículos.

Ingressamos com uma ação na Justiça Federal  e interrompemos prematuramente

essa pretensão descabida e desarrazoada do Denatran de trazer mais um custo e

nenhum benefício para o consumidor.

Desta  vez,  Deputado Antônio  Júlio,  falo de outra  medida.  O Denatran  baixou a

Resolução  nº  363,  pela  qual,  a  partir  de  1º  de  outubro,  todos  os  motoristas  que

quiserem transferir  os  pontos para  o real  condutor  que cometeu uma infração de

trânsito terão de ir,  junto ao proprietário  do veículo, a um cartório para fazer uma

autenticação pessoal no momento das assinaturas da transferência. E não param por

aí os gastos. Terão também de encaminhar toda a documentação autenticada, uma a

uma - identidade e CNH dos dois e CRV do veículo -, para a transferência dos pontos.

Uma despesa que alcançará aproximadamente R$50,00. E dessa vez o beneficiado

foi, evidentemente, o setor de cartórios.

O Denatran, ao baixar essa resolução, jogou todos os consumidores, fraudadores

ou não, na mesma vala. O Denatran diz que o objetivo é evitar fraudes. Se existem

fraudes, chamem a polícia. Se alguém está transferindo pontos para motorista que
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não estava ao volante, chamem a polícia. O Detran tem as assinaturas, que poderiam

ser  conferidas.  Qual  a  razão de se obrigar  a tirar  cópia autenticada de todos os

documentos? De fazer com que o motorista correto e honesto, que às vezes tem dois,

três motoristas que dirigem seu veículo, tenha de ir a um cartório ou ir junto com o

motorista infrator pessoalmente a um órgão de trânsito? É isso que está na resolução.

Consequentemente isso gerará uma arrecadação fenomenal para os que vão receber

pela autenticação dos documentos e pela chancela das assinaturas.

Não  podemos  aceitar  essa  situação.  Portanto,  essa  é  a  razão  que  nos  leva  a

ingressar mais uma vez com uma ação civil pública na Justiça Federal contra essa

nova resolução do Denatran que beneficia um segmento da sociedade em detrimento

de 54 milhões de proprietários de veículos no País. Não podemos aceitar isso.

Concedo aparte, rapidamente, à Deputada Liza Prado, em razão do tempo.

A  Deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  Deputado  Délio  Malheiros,  quero

cumprimentá-lo e dizer  que vamos,  mais uma vez,  defendendo o consumidor,  ser

vitoriosos com essa ação civil pública. Na verdade, há uma mania de solucionar um

problema criando outros.

Lembra-se da resolução que baixaram determinando a compra do “kit” de primeiros

socorros?  Não  pegou;  não  funcionou.  Imagine,  então,  o  prejuízo  que  essa  nova

iniciativa vai dar aos consumidores! Alguém sempre tem de levar vantagem. Ontem,

discutimos esse assunto na nossa Comissão e percebemos que Minas Gerais  foi

prejudicada mais uma vez, conforme o próprio Deputado levantou. Somos também

prejudicados com uma diminuição na produção da gasolina, que faz sofrer a nossa

região. Fato é que o governo federal tem de resolver a questão da gasolina.

Dou todo o meu apoio à sua ação e torço para termos uma decisão favorável, mas

precisamos fazer  com que o  Brasil  inteiro  discuta  essas resoluções que não vão

vingar, que prejudicam o consumidor, que não funcionam e são arcaicas. É o mesmo

que jogarmos  fora  a  criança junto  com a água suja  da  bacia.  Ou seja,  isso  não

resolve nada; apenas cria outro problema. Tenho certeza de que essa será uma ação

vitoriosa, para o bem dos consumidores e consumidoras deste país.

O Deputado Délio Malheiros - Obrigado. Tenho certeza de que, com a companhia

da  Deputada  Liza  Prado,  essa  guerreira  do  consumidor,  vamos  empunhar  essa
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bandeira contra as arbitrariedades do Denatran.

Gostaria  ainda  de  agradecer  aos  colegas  Deputados  da  Comissão  de

Administração Pública a aprovação do Projeto de Lei nº 898, de nossa autoria. Esse

projeto, Deputado Doutor Viana, diz respeito à reserva de vagas nas contratações

temporárias do Estado para os portadores de necessidades especiais. Temos uma

regulamentação da lei  federal pela qual se destinam 10% das vagas do concurso

público para os portadores de necessidades especiais. Mas essa reserva ainda não

se observa nas contratações temporárias, sendo que, em razão da dinâmica do setor

público,  só  no  Estado  de  Minas  Gerais  há  aproximadamente  20  mil  pessoas

contratadas de forma temporária. Mas, nessas contratações, ainda não prestigiamos

os portadores de necessidades especiais. Não sou partidário do sistema de cotas.

Não acho que as coisas se resolvam por aí, mas, nesse caso, é uma questão de

justiça, já que, por uma incorreção, a lei não fazia, para as contratações temporárias,

a  mesma  reserva  de  vagas  para  portadores  de  necessidades  que  faz  para  os

concursados.

Por  fim,  Sr.  Presidente,  fiquei  muito  satisfeito  em uma reunião  no Comando da

Polícia Militar, quando se anunciou algo que já pregávamos há cinco anos: a Polícia

Militar vai implantar um sistema de ocorrência por meio da internet, pois a população

não aguenta mais esperar até 2 horas para lavrar uma ocorrência. Além disso, na

lavratura está um policial  que deveria estar  fazendo o policiamento ostensivo nas

ruas. Agora, o Estado adota, pela primeira vez no Brasil, a feitura da ocorrência pela

internet.  Parabéns à Polícia Militar.  Tenho certeza absoluta de que esse será um

projeto exitoso. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sras. Deputadas, vou

aproveitar  o  pronunciamento  do  Deputado  Délio  Malheiros  para  também  fazer

algumas considerações sobre o Denatran, que tem tomado algumas medidas apenas

para  atender  o  interesse  de  alguns  empresários.  Há  mais  ou  menos  um  ano,  o

Denatran obrigou os motociclistas a comprar um novo capacete ou a colocar uma fita

adesiva no seu capacete,  sob a alegação de segurança.  Isso não deu em nada!
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Apenas  beneficiou  os  empresários  que  fabricam  capacetes  e,  principalmente,  a

indústria multinacional que vendeu as fitas refletivas, porque, na prática, a coisa não

funcionou, da mesma forma que não funcionou o “kit” de primeiros socorros, de que

se lembrou a Deputada Liza Prado. Esse foi o maior golpe que a população do Brasil

recebeu de um órgão público - o Denatran -, que a obrigou a andar com esse “kit” -

que inicialmente era comprado de poucos, depois apareceram os clandestinos e os

piratas - apenas para justificar a sua compra. Não se pretendia a sua utilização, até

porque ele não tinha utilidade nenhuma. A mesma coisa aconteceu com a exigência

das fitas refletoras nos capacetes, que também passaram a ter prazo de validade -

outra coisa que não tem muita lógica.

Não tem lógica! O Denatran é um órgão que precisa passar por uma devassa pela

Presidência  da  República,  como  está  passando  o  Ministério  dos  Transportes.  O

Denatran é pior, porque tem o poder de baixar resoluções sem nenhuma participação

do Congresso Nacional,  que tem sido omisso a tudo. O Denatran precisa ser um

órgão  muito  forte.  Com  essa  decisão  a  respeito  da  transferência  de  pontos  da

carteira, como fica a pessoa jurídica? Às vezes o carro está em nome da empresa e é

preciso falar quem era o motorista que estava dirigindo. O funcionário terá que perder

o  dia  de  trabalho  para  ir  lá  fazer  a  documentação.  Para  que  mandar  cópia  de

documentos para o Detran? Certas coisas precisam ter explicação, e essa não tem.

Talvez seja o “lobby” dos cartórios querendo arranjar mais uma forma de faturamento.

Na lógica, nada disso resolve qualquer problema.

Aproveitei a fala do Deputado Délio para me manifestar contra esse órgão que só

traz coisas ruins para o sistema. Eles não conseguem fazer nada de bom. Penso que

a maioria  das pessoas que compõem o Denatran  não sabem dirigir  carro,  nunca

andaram de moto, não sabem nem o que é moto. É preciso colocar a fita refletiva nos

capacetes, e a maioria dos acidentes de moto acontece de frente. Raramente alguém

é acidentado pelas costas. Precisamos combater essas coisas e nos manifestar.

Ficamos tristes em ver a ausência definitiva do Congresso Nacional no País, que

não  discute  nada.  Todos  podem  fazer  resoluções,  determinações,  aplicar  multa,

criando dificuldades  para  o  cidadão,  coisas que deveriam estar  na lei,  e  não em

portarias  e  resoluções.  O  Congresso  Nacional  e  nós,  Deputados,  aceitamos  isso
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passivamente. Isso tem acontecido no Estado também, em que algumas Secretarias

fazem normas e baixam atos, criando as maiores dificuldades em total detrimento da

legislação.

É isso que me trouxe aqui hoje. Mais um caso absurdo aconteceu com os médicos

do  Brasil  inteiro.  Por  uma  decisão  de  um  funcionário  da  Secretaria  de  Defesa

Econômica,  o Cade,  vinculado ao Ministério  da Justiça, atendendo a interesse da

ANS - interesse dos empresários, pois atende apenas os donos das operadoras do

plano  de  saúde  -,  baixou  uma  norma  dizendo  que  os  médicos  não  podem  se

organizar para discutir com a empresa de plano de saúde as condições de trabalho,

muito  menos as condições de remuneração.  Vejam a que absurdo chegamos em

nosso país, e ficamos calados. Repito: um funcionário baixa uma norma dizendo que

os médicos não podem se organizar para fazer qualquer tipo de manifestação. Será

que vamos ficar aceitando isso passivamente? Será que não podemos, pelo menos,

levantar a voz e fazer essa discussão, de que alguns órgãos e burocratas de plantão

do governo federal querem ser mais do que a legislação? Será que estão querendo

voltar  à  época  da  ditadura,  em  que  todos  mandavam,  davam  as  normas  e

determinavam que a polícia cumprisse o que nem estava na lei? Era a ditadura que

mandava.

Veja que absurdo, Deputado. V. Exa., que é médico, não pode mais se reunir. Na

época da ditadura, em 1972, eu fazia parte de um movimento estudantil e éramos

proibidos de nos reunir em grupo maior que de quatro pessoas. Pelo menos limitavam

em quatro, mas, se a polícia soubesse que havia mais de quatro pessoas, chegava e

dispersava  todos.  Às  vezes,  estávamos  querendo  apenas  conversar,  saber  da

situação, mas éramos impedidos. Isso está acontecendo agora. A classe médica está

sendo tratada pelo Cade, que não tem nada a ver com essa questão de relação no

trabalho.

Das coisas que o Cade precisa tratar, como os monopólios que se instalaram em

nosso  país,  as  coisas  absurdas  das  grandes  empresas,  principalmente  das

multinacionais, ele não trata, não age. Entretanto quer agir proibindo, vou repetir isso

para ficar bem claro, a classe médica de se organizar. Mas eles já são organizados,

porque possuem sindicato e associação. Está proibindo o sindicato de fazer o que a



882
____________________________________________________________________________

Constituição permite, aliás, ela permite até à polícia fazer greve, as Polícias Civil e

Militar, os professores. Mas o médico não pode fazer nenhum tipo de manifestação,

principalmente  para  cobrar  dos  planos  de  saúde  condições  de  trabalho  ou

remuneração. Algumas associações de Minas têm reagido, entraram na Justiça. Mas

aí vem a força do poder econômico, das grandes operadores de planos de saúde,

que  modificam  qualquer  sentença,  qualquer  decisão,  principalmente  se  for  para

atender aos planos de saúde.

Elaboramos hoje, nas Comissões de Saúde e de Defesa do Consumidor, alguns

documentos de repúdio à ANS e ao Cade, em que falamos da nossa indignação em

relação  a  essa  decisão.  Se  pelo  menos  tivesse  sido  uma  decisão  colegiada,

teríamos... Mas é um funcionário que, pelas informações que obtivemos pela manhã,

foi apertado. Quando as associações médicas do Brasil foram questionar o Ministro,

chamaram o funcionário que baixou a norma, e ele disse que estava atendendo a

uma determinação da ANS. Quem elaborou a determinação foi o Cade. Ele estava

atendendo a uma determinação da ANS, que, todos sabemos, é comandada pelos

grupos que operam os planos de saúde privados no Estado de Minas Gerais.

Estão proibindo os médicos de se manifestar, e eles terão de trabalhar em regime

de escravidão. Eles não podem se manifestar. Vou continuar repetindo isso para as

pessoas entenderem. Eles não podem se manifestar, Deputado Gustavo Corrêa, não

podem se organizar. Hoje vieram pedir proteção. Estou me lembrando da época da

ditadura,  em  que,  quando  havia  problemas,  o  pessoal  corria  para  as  casas

legislativas para ter proteção. É como os casos em que o pessoal corre para a igreja

a fim de ter proteção. Eles vieram hoje solicitar à Assembleia Legislativa proteção

para se manifestarem. O rapaz que deu a ordem lá estabeleceu uma multa diária de

R$50.000,00 se os médicos forem pegos em qualquer situação de manifestação. São

coisas que nos revoltam no Estado Democrático de Direito em que vivemos. Ainda

temos muito resquício da ditadura. Temos resquícios de condutas com as quais não

podemos  compactuar.  Isso  nos  causa  uma  tristeza  terrível  quando  fazemos  a

militância política. Gostamos da política e pensamos que ela é a solução de parte dos

grandes problemas que afligem a população.

Vimos que, no Congresso Nacional, não tratam de nenhum assunto importante que
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aflige o nosso povo. É um Congresso Nacional que quer apenas fazer negócios, que

quer  saber  quanto  se  vai  pagar  pelas  emendas,  quando  terá  dinheiro  e  o  que

acontecerá.  Mas  se  esquece  de  discutir  os  temas  que  afligem  grande  parte  da

população.  E,  o  que  é  pior,  amordaçam  e  censuram  uma  classe  de  pessoas

preparadas,  que dedicam suas vidas  em defesa de outras,  proibindo-as de fazer

qualquer tipo de manifestação. Estão programando para o dia 21 de setembro uma

grande manifestação em favor do sistema de saúde pública, e aí também entra a

iniciativa privada, para mostrar à população o que está acontecendo.

Hoje a maioria dos planos de saúde virou o SUS de luxo, as pessoas apenas têm a

alegria  de dizer  que possuem um plano de  saúde e que estão  resguardadas de

qualquer  dificuldade.  Mas  isso  não é  verdade.  Na maioria  dos  planos  de  saúde,

quando  se  faz  uma  consulta,  é  preciso  pagar  uma  diferença.  A única  diferença

existente no plano de saúde é que, às vezes, as pessoas têm o serviço hospitalar

com mais facilidade. Mas, no atendimento ambulatorial em clínicas, há casos em que

ocorre uma demora de três, quatro meses para uma consulta pelo plano. A Agência

Nacional  de  Saúde  Suplementar  determinou  que  o  plano  precisa  resolver  essa

questão  das  consultas  em  sete  dias.  Mas  ele  não  resolverá,  como  não  está

resolvendo, porque a população não tem a quem recorrer e a quem cobrar.

Por  isso  recebemos  hoje  aqui  vários  médicos  que  vieram  pedir  socorro  à

Assembleia Legislativa para  terem o  direito  de reivindicar  e de  se organizar  para

cobrar  do  plano  de  saúde  melhores  condições  de  trabalho.  Não  existe  apenas

preocupação com a questão salarial, dos honorários; há outras. Existem médicos que

trabalham no interior sem nenhuma condição de trabalho. Esses médicos estão lá

sozinhos, às vezes sem nenhuma estrutura para atendimento de emergência ou até

mesmo para um atendimento mais elitizado, organizado ou marcado. Como ele não

pode fazer o atendimento, manda o paciente para os grandes centros.

A indignação maior é com essa proibição, essa mordaça, essa censura do Cade,

que, por meio de uma subsecretaria, por meio de um funcionário, baixa uma portaria

dizendo que o sindicato dos médicos não pode fazer reuniões, que os médicos não

podem organizar-se,  que as associações médicas não podem manifestar-se e  se

organizar,  principalmente  se  for  para  cobrar  dos  planos  de  saúde  melhores
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condições, mesmo de remuneração e salário.

Mesmo  não  sendo  médico,  sabemos  das  dificuldades  da  categoria,  e  deixo

registrada  nossa  indignação.  O  povo  precisa  saber  disso,  a  situação  não  pode

continuar  desse  jeito.  Será  que  seremos  manipulados  por  pessoas  sem  nenhum

compromisso  com  a  sociedade,  com  a  democracia,  com  o  serviço  público,  por

pessoas  que  têm  compromisso  apenas  com  os  grandes  empresários,  que  se

esquecem do resto da população e ficam imunes a qualquer coisa? Às vezes não se

sabe nem o nome deles. É mais ou menos como o conselho do Banco Central que

aumenta os juros, ninguém sabe quem são os “caras”. Eles estão lá a serviço dos

banqueiros, do capital especulativo; estão lá aumentando os juros com a desculpa de

que é para baixar a inflação. Mas isso não é verdade: é apenas para remunerar os

títulos da dívida pública, que estão nas mãos dos grandes bancos do Brasil, os quais

recebem  12,75%.  Esses  juros  não  existem  em  nenhuma  parte  do  mundo.  São

pessoas que desconhecemos. Conhecemos apenas o chefe do Banco Central;  os

outros,  não  sabemos  quem  são.  Parecem  o  Lombardi:  todo  o  mundo  sabia  que

existia, mas não o via.

Essa  é  nossa  indignação.  Essas  coisas  têm  acontecido  no  Brasil,  e  todos

assistimos a isso passivamente, calados, sem fazer nenhuma manifestação.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir  Paraca* -  Sr.  Presidente,  Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público  da  galeria  e público que nos  acompanha pela  TV Assembleia,  boa tarde.

Gostaríamos, Sr. Presidente, inicialmente, de tratar da expansão do ensino superior e

técnico profissional em curso no Brasil.  Acompanhamos essa questão de maneira

firme, presente, porque reivindicamos, nos últimos anos, que toda a nossa região do

Noroeste de Minas Gerais e também uma parte do Norte - na verdade, a margem

esquerda do Rio São Francisco - tivesse a honra de ser também assistida com a

presença dos institutos federais de educação e da universidade pública brasileira.

Realizamos uma conquista a duras penas, depois de muita luta. Recebemos três

unidades do Instituto Federal de Educação: uma instalada em Paracatu; outra, em

Arinos; e outra, em Januária. Esta fica lá em cima, perto da Bahia. Inicialmente a

região iria receber uma única unidade do Instituto Federal de Educação, que seria



885
____________________________________________________________________________

instalada em Paracatu.  Entendemos que aquela região é muito ampla e, como já

disse,  completamente  desassistida  do  ponto  de  vista  da  educação  superior  e

tecnológica  federal.  Portanto,  hoje  podemos  comemorar  o  que  consideramos  um

grande avanço e uma grande conquista.

Já é possível perceber o significado que têm essas unidades do Instituto Federal de

Educação em nossa região, Noroeste de Minas, bem como em toda Minas Gerais e

em todo o interior do Brasil. O governo Lula, podemos dizer assim, ficou registrado na

história do Brasil como aquele que mais investiu em educação pública. Foram criadas

e consolidadas 14 novas universidades federais; foi instituída a Universidade Aberta

do Brasil; foram construídos mais de 100 câmpus universitários pelo interior do Brasil,

além da importante expansão dos Institutos Federais de Educação, marco histórico

incomensurável.

O  ProUni  possibilitou  o  acesso  ao  ensino  superior  de  mais  de  700  mil  jovens

durante o governo Lula. Estamos muito satisfeitos porque, na manhã de ontem, a

Presidente  Dilma  fez  o  lançamento  do  Plano  de  Expansão  da  Rede  Federal  de

Educação Superior, Profissional e Tecnológica. Entre o que foi anunciado, falou-se da

abertura de 47 novos câmpus universitários e de mais 208 unidades dos Institutos

Federais  de  Educação,  Ciência  e Tecnologia  por  todo o  País.  Minas  Gerais  está

sendo  beneficiada  com  um  câmpus  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do

Jequitinhonha  e  Mucuri,  que  será  instalado  em  Teófilo  Otôni,  além  de  diversas

unidades do Instituto Federal  de Educação que serão instaladas em Santa Luzia,

Ibirité,  Diamantina,  Teófilo  Otôni,  Patos  de  Minas  e  Manhuaçu.  Além  disso,  terão

câmpus  avançados  Contagem,  Betim,  Ouro Branco,  Ribeirão  das Neves,  Sabará,

Montes Claros, Passos e Pouso Alegre.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos de celebrar essa grande conquista

que tem enorme significado para o Brasil. Isso ocorre especialmente neste momento

de  inserção  competitiva  e  decisiva  do  Brasil  no  mercado  global,  quando  a

necessidade de mão de obra qualificada se apresenta como o principal fator para que

este  país  se transforme em uma grande potência  e garanta  seu desenvolvimento

sustentável.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado  Almir  Paraca.
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Parabenizo V. Exa. pelo trabalho realizado no Estado de Minas Gerais, especialmente

em defesa da educação. São fundamentais as informações que V. Exa. traz aqui hoje.

Acompanhamos as conquistas na área da educação desde o início do governo Lula.

Sabemos que nosso país tem uma dívida imensa com a educação. Creio que ainda

há muito a ser feito. No entanto, é fundamental reconhecermos os avanços ocorridos

com a expansão universitária e do ensino profissional.

V. Exa. citou Patos de Minas, que vai receber o Ifet. Ituiutaba, em nossa região,

após  uma grande  luta,  também o recebeu.  Em Uberlândia,  a  Escola  Agrotécnica

Federal transformou-se em Ifet. Ela foi ampliada, atenderá mais alunos e terá novos

cursos. Uberaba já o possui. Em Araxá, temos o Cefet. Estamos agora em luta pela

expansão do ensino universitário. Conseguimos aprovação para expansão, por meio

do Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia, de Monte Carmelo.

Quando fui Deputado Federal, aprovamos, no Plano Plurianual do governo federal,

extensão universitária  para  Patos  de  Minas,  do  câmpus  da UFU.  Agora  estamos

fazendo um debate em relação ao Município de Araguari para que também possa

receber extensão universitária.

No caso de Monte Carmelo, Deputado, queria chamar a atenção dos senhores para

um fato. Depois de muita luta para conquistarmos a aprovação do câmpus, que até já

abriu processo seletivo para os cursos, estamos tendo um problema com a área em

que será construído o novo câmpus. Solicito empenho do Prefeito, pois existe um

problema de licença ambiental.  Não podemos retroceder e perder tudo aquilo que

conquistamos  com  muita  luta,  com  o  envolvimento  de  toda  a  comunidade,  dos

estudantes.  Quero lembrar  o trabalho fundamental  nessa luta do Vereador  do PT,

Vítor  Hugo,  o  qual  foi  fundamental  nesse processo de conquista  da  extensão do

câmpus da UFU, em Monte Carmelo.

Solicitamos  o empenho do Município nessa fase  executiva,  a fim  de resolver  a

questão da área, que envolve a cidade e as lideranças locais. Precisamos resolver,

de uma vez por todas, essa questão para que não haja retrocesso.  É necessário

construir  o  câmpus  da  UFU,  em  Monte  Carmelo,  que  poderá  ser  o  indutor  do

desenvolvimento e da geração de emprego e renda. Faço apelo ao Prefeito para que

se empenhe. Ajudaremos também, como já fizemos em todo o processo.
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Rapidamente, Deputado, quero falar sobre um tema que vai na mesma direção do

programa da  extensão  universitária  e  do  ensino  técnico.  Refiro-me ao  transporte

escolar, ao programa Caminho da Escola, que faz o transporte dos alunos na zona

rural.  Recentemente estivemos no Município de Conquista,  onde ainda faremos a

entrega de veículo escolar. Estivemos em Delta, onde entregamos mais um veículo,

assim como em Romaria. Fomos a Ituiutaba, Capinópolis, Canápolis, Araxá, Araguari,

Frutal, Iturama, Tupaciguara, ou seja, a todos esses Municípios e a muitos outros.

Cerca de 70 veículos farão o transporte dos alunos da zona rural. Tanto o Triângulo

Mineiro quanto várias outras regiões do Estado de Minas Gerais receberam veículos.

Nossa intenção é renovar toda a frota do transporte escolar para transportar  com

dignidade, conforto e segurança, gratuitamente, os alunos da zona rural.  Coloquei

uma emenda de bancada, quando fui Deputado Federal, de R$10.000.000,00, para a

aquisição dos veículos do programa Caminho da Escola.

Aproveito o momento para falar  sobre a greve dos trabalhadores em educação.

Novamente faço apelo ao governo do Estado, que continua intransigente em relação

à  negociação.  Ele  não  abre  negociação com  os  trabalhadores.  Os  prejuízos  aos

alunos  são  muito  grandes.  Queremos  que a  greve  acabe  e  que  as  aulas  sejam

retomadas. Infelizmente o governo continua intransigente e não negocia. Como todos

sabem, no início de carreira, o professor ganha R$369,00, uma miséria, um salário de

fome, um verdadeiro descaso, um absurdo total. O pior salário do Brasil é pago pelo

governo do Estado de Minas, que queremos que dê um passo, já que o sindicato, o

Sind-UTE, deu esse passo,  fez um gesto  de  boa vontade quando aceitou o piso

proporcional.  Infelizmente  o  governo  está  emburrado.  É  uma  birra  que  não

entendemos. Ele não abre qualquer negociação. Está totalmente intransigente, o que

é realmente um absurdo. Esperamos que o governo se sensibilize, porque essa birra

não faz jus ao perfil que precisa ter um administrador público, que precisa se pautar

não pela emoção, não pela questão pessoal, mas pela lei,  e os professores estão

defendendo simplesmente o cumprimento de uma lei que o Supremo Tribunal Federal

julgou constitucional.

Alguns Deputados, como o Weliton Prado, lutam muito em defesa do trabalhador da

educação.  Deputados  Federais  estão  fazendo  pressão  para  que  o  STF  possa
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rapidamente publicar o acórdão, a fim de que não reste qualquer tipo de desculpa ou

pretexto para o governo do Estado não cumprir a lei do piso. Então deixamos aqui,

novamente, o nosso apelo e a nossa preocupação: que a greve possa cessar e o

governo  possa  fazer  um  gesto  de  boa  vontade  e  abrir  a  negociação  com  os

trabalhadores, que estão realmente muito sofridos e ansiosos com esse processo

desgastante  e  angustiante,  que  é  a  greve.  Esperamos  que  o  governo  possa  ter

sensibilidade,  negociar  e  cumprir  a  lei  do  piso,  que  é  o  objetivo  de  todos  nós.

Obrigado.

O Deputado Almir Paraca* - Agradecemos as palavras do Deputado Elismar Prado.

Deputado, gostaria de convocar V.Exa. - se posso assim dizer - e o Deputado Weliton

Prado para nos ajudar, porque estamos empenhados neste momento na expansão da

Universidade Federal de Uberlândia para o Noroeste de Minas, para alcançar toda

essa região, instalando um câmpus avançado em Paracatu. Se olharmos a região do

Noroeste  de  Minas,  estendendo  até  o  norte,  à  margem  esquerda  do  Rio  São

Francisco, veremos que essa vasta região do Estado de Minas Gerais não é dotada

de nenhuma unidade de universidade pública federal do nosso país. Portanto, neste

momento em que a universidade se expande e se está efetivamente promovendo a

democracia  e  o  acesso  ao  ensino  público  superior,  contamos  com  os  nobres

Deputados da família Prado, que são de Uberlândia e têm grande trânsito junto ao

Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, para nos ajudar nessa tarefa.

Estamos também provocando uma grande discussão em Paracatu,  para que as

mineradoras ali instaladas possam deixar um legado real e valioso para o povo de

Paracatu, investindo, por exemplo, na implantação da estrutura física para receber a

Universidade Federal de Uberlândia nesse Município, não deixando migalhas, pois

são verdadeiras migalhas a política de atenção social para tentar diminuir a tensão

hoje instalada em Paracatu, que já não se sujeita mais e não tolera esse grau de

abandono e de exploração. Para se ter uma ideia, ano passado, só na mineração de

ouro em Paracatu, com um faturamento líquido de R$1.150.000.000,00, entraram nos

cofres da Prefeitura R$6.500.000,00, considerando que a Lei Kandir isenta de ICMS

toda a produção de ouro, porque é tudo exportado, e que o “royalty” para o ouro é

hoje de 1% sobre o faturamento líquido. Felizmente a nossa Presidenta Dilma se
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comprometeu a enviar ao Congresso Nacional, brevemente, uma nova proposta para

regulamentar os “royalties”  da mineração no Brasil,  e esperamos que o ouro seja

fortemente contemplado nesse projeto, para fazer justiça aos Municípios mineradores

e em consideração a esse patrimônio, que o art. 20 da Constituição Federal diz ser

patrimônio do povo brasileiro.

Para encerrar,  Sr.  Presidente,  gostaríamos de fazer  um convite à população da

minha querida cidade de Paracatu para a audiência pública da Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização, que acontecerá na próxima sexta-feira, às 13 horas, na

Câmara Municipal,  quando discutiremos a prestação de serviço de água e esgoto

pela Copasa. O objetivo é discutir tarifa e extensão da rede e colocar uma meta para

Paracatu, para a Prefeitura Municipal e para a Copasa, para eliminar definitivamente

o lançamento  de esgoto nos córregos que cortam a cidade e implantar  100% de

coleta e de tratamento de esgoto, fazendo jus à tarifa hoje cobrada na cidade, de 75%

do preço da água para o serviço de esgoto. É uma irregularidade que esperamos

poder  debater  e  discutir  nessa  audiência  pública,  para  encaminhar  uma  solução

definitiva.

Por fim, Sr. Presidente, lembro que, neste exato momento, se tudo correu bem, a

Presidenta Dilma está participando do fechamento da Marcha das Margaridas em

Brasília. As mulheres camponesas, trabalhadoras rurais do País inteiro, do campo e

da floresta, encontram-se neste momento com a Presidenta Dilma para levar as suas

reivindicações e melhorar  a qualidade de vida  das trabalhadoras rurais  no Brasil.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.
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Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constitução  nº  26/2011,  da

Deputada Rosângela Reis e outros, que dá nova redação ao “caput” do art. 195 da

Constituição do Estado. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputados

João Vítor  Xavier e Bosco;  suplentes - Deputados Luiz Henrique e Anselmo José

Domingos; pelo Bloco Minas sem Censura: efetivo - Deputado Carlin Moura; suplente

- Deputado Paulo Lamac; pelo BPS: efetivo - Deputada Rosângela Reis; suplente -

Deputado Duilio de Castro; pelo PDT: efetivo - Deputado Gustavo Perrela; suplente -

Deputado Tenente Lúcio. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constitução nº 27/2011, do Deputado Ivair Nogueira e

outros, que acrescenta parágrafo ao art. 21 da Constituição do Estado. Pelo Bloco

Transparência  e  Resultado:  efetivos  -  Deputados  Fabiano  Tolentino  e  Gustavo

Corrêa; suplentes - Deputadas Luzia Ferreira e Ana Maria Resende; pelo Bloco Minas

sem  Censura:  efetivos  -  Deputados  Ivair  Nogueira  e  Carlin  Moura;  suplentes  -

Deputados Vanderlei Miranda e Celinho do Sinttrocel; pelo BPS: efetivo - Deputado

Romel Anízio; suplente - Deputado Duarte Bechir. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constitução nº 28/2011, do Deputado Durval Ângelo,

da Deputada Liza Prado e Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros, que altera a

Constituição do Estado para acrescentar o art. 300 e revogar o inciso III do art. 139.

Pelo Bloco Transparência e Resultado:  efetivos  -  Deputados Sebastião  Costa,  Zé

Maia e Rômulo Viegas; suplentes - Deputados Cássio Soares, João Leite e Carlos

Mosconi; pelo Bloco Minas sem Censura: efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente

-  Deputado Adelmo Carneiro  Leão;  pelo  BPS:  efetivo  -  Deputado  Hely  Tarqüínio;

suplente - Deputado Délio Malheiros. Designo. Às Comissões.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, reformando despacho anterior, determina, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno, a anexação do Projeto de Lei nº 2.038/2011, do Deputado

Sargento Rodrigues, ao Projeto de Lei nº 1.919/2011, do Deputado Délio Malheiros,
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por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 17 de agosto de 2011.

Inácio Franco, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência determina o arquivamento dos Requerimentos nºs 496, 497, 934 e

935/2011 por perda de objeto, nos termos do inciso IV do art.  180 do Regimento

Interno.

Mesa da Assembleia, 17 de agosto de 2011.

Inácio Franco, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 1.268/2011, do Deputado

Gustavo Valadares, recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões de

Turismo e  de  Fiscalização Financeira,  às  quais  foi  distribuído,  sendo considerado

rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno; e informa, ainda, que o prazo

para a apresentação do recurso previsto no art. 104 do Regimento Interno inicia-se

com a publicação deste despacho.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 1.344 a 1.346/2011, da

Comissão de Segurança Pública, 1.347 e 1.348/2011, da Comissão de Transporte,

1.349 a 1.353/2011, da Comissão de Direitos Humanos, 1.354/2011, da Comissão de

Defesa do Consumidor, e 1.355 e 1.356/2011, da Comissão de Cultura. Publique-se

para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Transporte  (3)  -  aprovação,  na  13ª  Reunião

Ordinária,  em  2/8/2011,  dos  Requerimentos  nºs  1.194/2011,  do  Deputado  Carlin

Moura, 1.199/2011, do Deputado Duarte Bechir, com a Emenda nº 1, e 1.245/2011, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 9/8/2011, do

Projeto  de  Lei  nº  1.645/2011,  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos
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nºs  1.262/2011,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  e  1.267  e  1.268/2011,  do

Deputado Tenente Lúcio; e aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 16/8/2011, dos

Projetos de Lei nºs 634/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, com a Emenda nº

1,  677/2011,  do  Deputado Sávio  Souza Cruz,  com a Emenda nº 1,  678/2011,  do

Deputado Sávio Souza Cruz, 970/2011, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, com a

Emenda nº 1, e 1.185/2011 com a Emenda nº 1, do Deputado Leonardo Moreira, e do

Requerimento nº 1.293/2011, do Deputado Doutor Viana; de Fiscalização Financeira -

aprovação,  na  17ª  Reunião  Ordinária,  em  3/8/2011,  dos  Requerimentos  nºs

1.229/2011, do Deputado Délio Malheiros, e 1.232/2011, da Comissão Especial para

Emitir  Parecer sobre a Indicação do Nome de Célia Pimenta Barroso Pitchon para

Ouvidora-Geral do Estado; de Turismo - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em

2/8/2011, do Projeto de Lei nº 733/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e dos

Requerimentos  nºs  1.135/2011,  do  Deputado  Délio  Malheiros,  1.171/2011,  do

Deputado Inácio Franco, e 1.197 e 1.198/2011, do Deputado Doutor Viana; de Cultura

(2)  -  aprovação,  na  14ª  Reunião  Ordinária,  em  3/8/2011,  do  Requerimento  nº

1.195/2011,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel;  e  aprovação,  na  15ª  Reunião

Ordinária, em 10/8/2011, dos Requerimentos nºs 1.263/2011, do Deputado Celinho do

Sinttrocel, 1.286/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.288/2011, da Deputada

Liza Prado; de Segurança Pública (3)  - aprovação,  na 15ª Reunião Ordinária,  em

2/8/2011,  do  Requerimento  nº  1.228/2011,  do  Deputado Anselmo José Domingos;

aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 9/8/2011, do Requerimento nº 1.266/2011,

do Deputado Neider Moreira; e aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 16/8/2011,

do Requerimento nº 1.284/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Saúde (2) -

aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 3/8/2011, do Projeto de Lei nº 1.677/2011,

do Deputado Duarte Bechir, e do Requerimento nº 1.235/2011, do Deputado Doutor

Viana; e aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 10/8/2011, dos Projetos de Lei nºs

517/2011,  do  Deputado  Hely  Tarqüínio,  1.342/2011,  do  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes, 1.713/2011, do Deputado Dilzon Melo, e 1.797/2011, do Deputado Sargento

Rodrigues;  de  Esporte  -  aprovação,  na  18ª  Reunião  Ordinária,  em  9/8/2011,  dos

Projetos de Lei nºs 639/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, com a Emenda nº

1, da Comissão de Justiça, 1.612/2011, do Deputado Mauri Torres, com a Emenda nº
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1, da Comissão de Justiça, 1.851/2011, do Deputado Duarte Bechir, e 1.942/2011, do

Deputado Carlin Moura; de Direitos Humanos - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária,

em 10/8/2011, do Projeto de Lei nº 1.906/2011, do Deputado Gustavo Perrella, e do

Requerimento nº 1.264/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel; de Educação (2) -

aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 3/8/2011, dos Projetos de Lei nºs 844/2011,

do Deputado Délio Malheiros, e 1.668/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e

dos Requerimentos nºs 1.140 e 1.141/2011, do Deputado Bosco, 1.148 e 1.196/2011,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.239 a 1.243/2011, do Deputado Cássio Soares;

e aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 10/8/2011, dos Projetos de Lei nºs 544 e

593/2011,  ambos  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  do  Governador  do  Estado,  e

1.803/2011,  do  Deputado  Dilzon  Melo,  e  dos  Requerimentos  nºs  1.270/2011,  da

Comissão de Segurança Pública, e 1.285/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; da

Pessoa com Deficiência - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 10/8/2011, do

Projeto de Lei nº 1.908/2011, do Deputado Gustavo Perrella; de Política Agropecuária

-  aprovação,  na  15ª  Reunião  Ordinária,  em  10/8/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.936/2011,  do  Deputado  Rogério  Correia,  e  dos  Requerimentos  nºs  1.237  e

1.238/2011,  do  Deputado  Pompílio  Canavez,  e  1.261/2011,  do  Deputado  Antônio

Carlos Arantes; do Trabalho - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 10/8/2011,

dos  Projetos  de  Lei  nºs  705/2011,  do  Deputado  Arlen  Santiago,  1.532/2011,  da

Deputada Maria Tereza Lara, 1.535/2011, do Deputado Neider Moreira, 1.670/2011,

do  Deputado  Cássio  Soares,  1.673/2011,  do  Deputado  Délio  Malheiros,  1.675  e

1.676/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  1.703/2011,  do  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes,  1.720/2011,  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  1.756/2011,  do  Deputado

Gustavo  Valadares,  1.764/2011,  do  Deputado  André  Quintão,  1.770/2011,  do

Deputado  Célio  Moreira,  1.776/2011,  do  Deputado  Dilzon  Melo,  1.777/2011,  do

Deputado  Duarte  Bechir,  1.790  e  1.791/2011,  do  Deputado  Paulo  Guedes,

1.792/2011, do Deputado Rogério Correia, 1.800/2011, do Deputado Ulysses Gomes,

1.802/2011,  do  Deputado  Bosco,  1.831/2011,  da  Deputada  Rosângela  Reis,

1.845/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  1.853/2011,  do  Deputado  Anselmo  José

Domingos, 1.854/2011, do Deputado Antônio Júlio, 1.862 e 1.863/2011, do Deputado

Celinho do Sinttrocel, e 1.881/2011, do Deputado Neider Moreira; de Minas e Energia
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- rejeição, na 12ª Reunião Ordinária,  em 11/8/2011, dos Requerimentos nºs 1.044,

1.046 e 1.047/2011, do Deputado Rogério Correia, e do Requerimento nº 1.244/2011,

do  Deputado  Duarte  Bechir;  e  de  Administração  Pública  (2)  -  aprovação,  na  11ª

Reunião Ordinária, em 9/8/2011, do Requerimento nº 1.200/2011, do Deputado Sávio

Souza  Cruz;  e  aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em  16/8/2011,  dos

Requerimentos nºs 1.283/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,  1.290/2011, do

Deputado  Duarte  Bechir,  e  1.292/2011,  do  Deputado  Duilio  de  Castro;  e  dos

Deputados  Carlos  Henrique  e  Gilberto  Abramo  -  informando  que  o  Partido

Republicano Brasileiro  -  PRB -  deixa  de  integrar  o  Bloco Minas  sem Censura;  e

Rogério Correia - indicando o Deputado Pompílio Canavez para Vice-Líder do Bloco

Minas sem Censura. (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Rosângela

Reis (3) em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.194/2011 e dos

Projetos de Lei Complementar nºs 11 e 12/2011, e dos Deputados Délio Malheiros em

que solicita  a retirada de tramitação do Projeto  de Lei  nº  1.972/2011,  e  Gustavo

Corrêa  em  que solicita  a  retirada de tramitação  do Projeto  de  Lei  nº  1.515/2011

(Arquivem-se os projetos.);  e,  nos termos do inciso XXI do art.  232 do Regimento

Interno, requerimentos dos Deputados Sávio Souza Cruz e outros em que solicitam a

convocação de reunião especial para homenagear o Município de Oliveira pelos 150

anos de sua criação, Leonardo Moreira e outros em que solicitam a convocação de

reunião especial para homenagear a Associação Mineira de Supermercados - Amis -

pelos  40  anos  de  sua  fundação,  e  José  Henrique  e  outros  em  que  solicitam  a

convocação de reunião  especial  para  homenagear  o Professor  Hilton  Rocha pelo

centenário de seu nascimento.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita

sejam encaminhadas à OAB-MG as notas taquigráficas da 34ª Reunião Extraordinária

dessa Comissão, o vídeo apresentado pelo advogado Cláudio Dalledone e pedido de

providências  para  que  sejam  apuradas  administrativamente  as  condutas  dos
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advogados Robson Martins, Francisco Ângelo Carbone, José Antero Cavalcante e de

um  quarto  advogado  identificado  como  Botelho,  em  supostas  irregularidades  no

processo criminal contra o réu Bruno Fernandes das Dores de Souza, bem como a

viabilidade  de  suspensão  provisória  dos  advogados  denunciados,  até  o

esclarecimento dos fatos. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que pleiteia seja solicitada ao

Crea-MG cópia dos laudos técnicos sobre as condições de segurança e salubridade

do prédio da 16ª Delegacia de Polícia de Uberlândia, solicitação feita por meio dos

Requerimentos  nºs  888,  895  e  896/2011,  dessa  Comissão.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que pleiteia seja solicitada à

Coordenadoria da Vigilância Sanitária de Uberlândia cópia dos laudos técnicos sobre

as condições de segurança, prevenção contra incêndio e salubridade do prédio da

16ª Delegacia de Polícia de Uberlândia, solicitação feita por meio dos Requerimentos

nºs  888,  895  e  896/2011,  dessa  Comissão.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  sejam

encaminhados à OAB-MG as notas taquigráficas da 34ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão, a gravação em vídeo da referida reunião e pedido de providências com

vistas à apuração das denúncias apresentadas na 34ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão contra a Juíza da Comarca de Esmeraldas, acerca da suposta negociação

para a concessão de “habeas corpus”. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente em que pleiteia sejam solicitadas à

Prefeitura Municipal de Nova Lima informações sobre o empreendimento imobiliário

residencial situado ao lado do Condomínio Veredas das Gerais, nesse Município. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente em que pleiteia sejam solicitadas à

Prefeitura Municipal de Nova Lima informações sobre o cronograma de realização

das obras de saneamento básico previstas na cláusula 7ª do Termo de Compromisso

assinado entre a Promotoria de Justiça Metropolitana de Habitação e Urbanismo e o

Município de Nova Lima. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente em que pleiteia sejam solicitadas ao

Prefeito Municipal de Piranga informações sobre a atual situação de funcionamento e

a regularidade ambiental da usina de triagem e compostagem de lixo do Município.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular em que pleiteia seja solicitado

à  Sudecap  o  cronograma  das  obras  de  saneamento  e  drenagem  do  Córrego

Marimbondo,  situado no Bairro  Santa  Mônica,  em Belo  Horizonte.  Em votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão de Transporte em que pleiteia  sejam solicitadas  ao

Superintendente  do  DNIT  informações  sobre  o  cronograma  de  implantação  das

balanças de veículos a serem instaladas nas cabeceiras da ponte provisória sobre o

Rio  das  Velhas,  na  BR-381. Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em  que  pleiteia  sejam  solicitadas  à

Ceasa-MG  informações  sobre  as  restrições  impostas  aos  motociclistas  no  que

concerne à circulação e ao estacionamento de suas motocicletas no interior desse

estabelecimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em  que  pleiteia  seja  solicitada  aos

Secretários Municipais de Políticas Urbanas e de Serviços Urbanos cópia do contrato

firmado entre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a Fundação Universidade
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Empresa e Tecnologia e Ciência - Fundatec -, para a prestação de serviços técnicos e

de  consultoria  na  área  de  transportes,  bem  como  cópia  do  edital  de  licitação,

cronograma  do  Sitbus,  extratos  do  contrato  e  documentos  que  fundamentem  a

inexigibilidade de licitação e critérios de contratação. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte  em  que  pleiteia  sejam  solicitadas  à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte informações referentes à regulamentação do

serviço de motoentrega e motofrete e à previsão de sanção da lei que disciplina a

matéria. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita seja enviado

ofício à empresa operadora de telefonia celular TIM sugerindo a suspensão da venda

de  novos  acessos  móveis  e  de  internet,  enquanto  não  forem  melhoradas  as

condições de acesso, atualmente em nível insatisfatório. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho em que pleiteia sejam solicitadas ao INSS

informações  sobre  o  número  de  trabalhadores  de  “telemarketing”,  CBO  4223,  e

telefonistas,  CBO 4222,  afastados por  doença nos últimos 24 meses anteriores a

junho de 2011, especificando essas doenças por CID.  Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho em que pleiteia sejam solicitadas ao INSS

informações  sobre  o  número  de  trabalhadores  de  empresas  de  teleatendimento,

CNAE 8220, afastados por doença nos últimos 24 meses anteriores a junho de 2011,

especificando essas doenças por CID. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  do  Deputado  Délio  Malheiros  em  que  pleiteia  seja  solicitado  ao

Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte  o  cronograma  de  conclusão  das  obras  de
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revitalização da Savassi e, caso necessário, as justificativas de possíveis atrasos. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  do  Deputado Rômulo  Viegas em  que pleiteia  sejam solicitadas  à

Presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal  informações oficiais

acerca dos estudos dos projetos apresentados para uma nova repartição do Fundo

de  Participação  dos  Estados.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  do  Deputado Elismar  Prado em que pleiteia  sejam solicitadas  ao

Presidente da Fundação de Parques Municipais de Belo Horizonte informações sobre

as  obras  do  Parque  Paredão  da  Serra  do  Curral,  bem  como  a  previsão  de

inauguração do novo ponto turístico do Município. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Fred Costa em que pleiteia sejam solicitadas à Diretoria

do Hospital Sofia Feldman informações a respeito dos índices de mortalidade nos

últimos cinco anos nessa instituição. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento do Deputado Fred Costa em que solicita que o Projeto de Lei nº

58/2011 seja distribuído à Comissão de Esporte.  Em votação, o requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento nº 637/2011, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita

seja encaminhado à Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária pedido de

providências  para  que,  a  cada 120 dias,  seja enviado a  essa Comissão relatório

relativo às ações do Programa de Crédito Fundiário. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia -  Por favor, Sr. Presidente. Como não vi a forma do
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Substitutivo  nº  1,  seria  possível  fazer  a  leitura  dele?  Gostaria  de  encaminhar  a

votação.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura do

Substitutivo nº 1.

O  Sr.  Secretário  (Deputado  Doutor  Viana)  -  (  -  Lê  o  Substitutivo  nº  1,  que  foi

publicado na edição do dia 13/7/2011).

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, esse requerimento foi fruto de uma

audiência  pública  que  realizamos,  a  meu  pedido,  na  Comissão  de  Política

Agropecuária, a qual foi presidida pelo Deputado Antônio Carlos Arantes. Na ocasião,

realizamos um amplo debate sobre esse programa, que é um programa nacional,

conhecido como Programa do Crédito Fundiário. Eu, quando delegado do Ministério

de Desenvolvimento Agrário, tive a honra de fazer com que esse programa tivesse

aqui  em  Minas  Gerais  um  sucesso  relativo.  Felizmente,  conseguimos  implantar

diversos assentamentos graças ao Crédito Fundiário. Nesse programa, por meio do

Banco do Brasil ou do Banco do Nordeste, dependendo da região, o governo subsidia

a compra de terreno para famílias de trabalhadores rurais sem terra. Isso é feito a

partir, em geral, de agricultores que já têm um pedaço de terra pequeno ou no caso

de o pai ter terra e o filho não. E eles, de forma individual ou associativa, adquirem

terrenos que são subsidiados em 10 anos, com juros de 2% ao ano. Agora houve

uma melhora no programa, e eles podem pagar em até 15 anos, com 3 anos de

carência  e  ainda  recebem  um  crédito  de  R$20.000,00 do Programa Nacional  da

Agricultura Familiar - Pronaf. É um excelente programa. Ele incentiva as famílias a

permanecer no campo e dá a elas condições de ter a terra, e depois vão ter também

o Pronaf, o dinheiro inicial para comprar uma vaquinha ou colocar uma cerca na sua

terra.

Então,  trata-se  de  um  programa  de  reforma  agrária  muito  positivo,  muito

interessante. O problema é que esse programa patina em Minas Gerais, e isso já não

é de hoje. São poucas as famílias que o têm, relativamente ao número que de fato

quer  ter  acesso  à  terra.  As  inscrições  são  milhares,  contando  com  o  Triângulo
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mineiro, Deputado Elismar Prado, o Sul de Minas, principalmente a linha individual do

CAF, o Norte de Minas e o Jequitinhonha. O programa é muito bom, mas tem rateado,

exatamente por falta, nesse caso, de técnicos, em especial do governo do Estado, e

por não ter um programa e um cronograma que façam com que esses assentamentos

se tornem realidade.

Já existem recursos nos bancos, mas faltam técnicos para fazer a análise desse

procedimento.  O  Programa  de  Crédito  Fundiário  é,  portanto,  um  programa  que

precisa andar.

Deputado Sargento Rodrigues, como fizemos uma boa discussão sobre isso na

Comissão de Política Agropecuária,  solicitamos que a Secretaria Extraordinária de

Regularização Fundiária envie, a cada 120 dias, à nossa Comissão o cronograma de

famílias que serão atendidas. Qual o sentido disso? É uma forma de sabermos da

Secretaria Extraordinária de Reforma Agrária se o programa está indo à frente com as

medidas necessárias do governo do Estado, já que os recursos existem nos Bancos

do Brasil e do Nordeste. Há uma fila imensa. A estimativa para este ano era fazer o

assentamento  de  aproximadamente  400  famílias,  mas  há  na  fila  mais  de  1.500

famílias. Por isso precisamos agilizar o programa, e o requerimento é exatamente

para isso.

Sr.  Presidente,  além  de  reforçar  o  pedido  de  aprovação  desse  requerimento

solicitando que o governo do Estado tenha maior carinho com o Programa de Crédito

Fundiário, que compra terra para o nosso pequeno produtor ou para o trabalhador

sem terra,  aproveito  a oportunidade para convidar  a todos para o lançamento do

Plano Safra – que é resultante de requerimento de minha autoria também, aprovado

na  Comissão  de  Política  Agropecuária  -  nesta  Assembleia,  às  9  horas.  Foram

convidados  o  Secretário  de  Agricultura,  Deputado  Elmiro  Nascimento,  que  estará

presente; o Subsecretário Gadelha; o Presidente do Incra, que nos prestigiará, bem

como o Subsecretário do Ministério de Desenvolvimento Agrário, que virá de Brasília

especialmente para o lançamento desse programa; o Presidente da Fetaemg, Vilson,

nosso  Deputado  por  pouco  tempo,  mas  hoje  é  o  Presidente  da  Fetaemg;  e  os

trabalhadores rurais.

O  Plano  Safra  será  lançado  amanhã  com  o  anúncio  do  crédito  de
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R$2.100.000.000,00 para  o  agricultor  familiar  e  o  pequeno produtor  só  de  Minas

Gerais.  É  um  programa  extraordinário  do  governo  federal  que  dá  ao  produtor

condições de acesso a um crédito barato sem o qual ele não levaria sua lavoura à

frente. Repito: esse programa será lançado amanhã, às 9 horas. Convido o conjunto

dos Deputados e os telespectadores da TV Assembleia a prestigiar esse evento, que

estava marcado, a princípio, para o Teatro, mas, como estamos esperando um grande

número de agricultores familiares - pelo menos 500 trabalhadores rurais - vinculados

aos sindicatos e à Fetaemg e como também convidamos o MST e os técnicos da

Emater, acredito que o evento será transferido para o Plenário, amanhã, às 9 horas.

Será um lançamento muito importante com o anúncio de R$2.100.000.000,00 para

Minas Gerais. Esse recurso vai exatamente para o pequeno produtor, que o gastará

com a compra de produtos agrícolas no seu Município. É um dinheiro do Pronaf, que

é muito importante.

Estou encaminhando a votação o requerimento. A Deputada Liza Prado também

quer  fazer  o  encaminhamento,  espero  que  seja  também  favorável.  Espero

aprovarmos esse requerimento para que, a cada 120 dias, seja enviado relatório à

Comissão.

Aproveito para reiterar o convite para o lançamento do Plano Safra 2011-2012. No

Brasil  serão R$16.000.000.000,00 do Pronaf para a agricultura familiar. Em Minas,

são  R$2.100.000.000,00.  Esse  é  um  dos  programas  que  o  Ministério  do

Desenvolvimento Agrário,  o governo do ex-Presidente Lula e agora o governo da

Presidenta Dilma têm como cartão-postal, digamos assim, para a agricultura familiar

do nosso país.

A Marcha das Margaridas está sendo realizada em Brasília, como disse o Deputado

Almir  Paraca,  e  reforça  ainda  mais  os  investimentos  que  vêm  sendo  feitos  na

agricultura  familiar,  responsável  por  70%  do  alimento  que  vem  à  mesa  do  povo

brasileiro. Portanto, espero a aprovação do requerimento. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Gostaria de cumprimentar o ilustre Deputado

Rogério  Correia  pela  iniciativa,  que  certamente  as  populações  da  zona  rural
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agradecerão muito, do requerimento de que se encaminhe à Secretaria Extraordinária

de Regularização Fundiária pedido de providências para que a cada 120 dias seja

enviado à Comissão relatório relativo às ações do Programa de Crédito Fundiário.

Isso é muito importante, até porque todo cidadão tem direito ao acesso a informações

sobre ações do poder público. O que o Deputado Rogério Correia faz neste momento,

portanto,  é  dar  efetividade  a  um  direito  tratado  como  norma  fundamental  na

Constituição da República,  nos  incisos  XXXIII  e  XXXIV do art.  34:  os  direitos  de

peticionar e de ser informado sobre as ações do poder público. Assim, V. Exa. apenas

canaliza, por meio do Poder Legislativo, aquilo que a Constituição da República prevê

e,  de  modo  muito  inteligente,  faz  com  que  cheguem  às  famílias  da  zona  rural

informações relevantes sobre algo que, para essas pessoas, é a sua dignidade: é o

seu trabalho e a atividade que desenvolverão em seu dia a dia.

Mas pedi a palavra para fazer esse encaminhamento não só para cumprimentar o

Deputado Rogério Correia, um Deputado sério e atuante nesta Casa, por quem tenho

grande  apreço,  mas  também  para  cumprimentar  o  Presidente,  Deputado  Dinis

Pinheiro, a quem eu disse, logo no início desta legislatura, que seria um ferrinho de

dentista para que ele colocasse na pauta de votação os requerimentos de Deputados.

O trabalho que realizamos, por horas a fio, nas audiências públicas das Comissões

desta Casa tem sua vazão neste Plenário, por meio de requerimentos de pedido de

informações,  que  são  valiosas,  e  de  envio  de  documentos.  Portanto,  é  de

fundamental  importância  que  o  Plenário  aprove  esses  requerimentos.  Então,  até

porque  sou  ferrenho  na  cobrança,  devo  ter  na  mesma  proporção  a  atenção  de

cumprimentar o Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro, por vir  pautando

constantemente os requerimentos.

Mas aproveito para apontar algumas falhas: a Comissão de Segurança Pública tem

vários requerimentos estacionados, que até hoje não chegaram ao Plenário. Portanto,

faço essa advertência  ao  Deputado Inácio  Franco,  que neste  momento preside a

reunião, solicitando-lhe que consulte o Secretário-Geral da Mesa, José Geraldo, que

auxilia o Presidente e com ele despacha direto: peça ao Sr. José Geraldo, Secretário-

Geral da Mesa a sua atenção para que se dê vazão aos requerimentos da Comissão

de Segurança Pública. Por último, Sr. Presidente, quero pedir que os projetos deste
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Deputado que foram aprovados em 1º turno no semestre passado sejam colocados

em votação em 2º turno, até porque há um compromisso do Presidente Dinis Pinheiro

de fazer isso.

Aproveito para informar ao Plenário desta Casa que já está pronto para entrar na

ordem do dia, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 427, de minha autoria, que trata de

uma punição severa aos cambistas - aqueles agiotas aproveitadores que compram ao

preço normal e vendem com ágio de até 300% ingressos para eventos esportivos e

culturais. Isso acontece muito nos estádios, para os jogos de futebol. Mas o projeto

prevê uma punição severa e nele tipificamos uma conduta administrativa para isso.

Eu disse a V. Exa. que, em que pese eu dispor de 10 minutos, falaria apenas por 5

minutos e vou cumprir esse prazo religiosamente. O Projeto de Lei nº 427, portanto,

cria uma punição administrativa, com apreensão e multa severa para os cambistas

que compram ingressos ao preço normal e os vendem com ágio de até 300%, o que

traz  dificuldades  para  as  pessoas  que  com  muito  sacrifício  tentam  comprar  um

ingresso para ir ao estádio e sofrem a ação desses cambistas - ação até criminosa,

porque, além da punição e da multa, há a previsão legal, na Lei nº 1.521, de que isso

seja crime.

Apresento  meus  parabéns  ao  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro.  Que  ele

continue pautando os requerimentos das comissões, porque temos muito trabalho.

São horas e horas de debate e audiência, e os requerimentos precisam ser aportados

no Plenário para que o trabalho das comissões tenha resultado positivo na prática.

Portanto,  cumprimento  V.  Exa.  e  solicito  que  envie  os  nossos  cumprimentos  ao

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Agradeço e, em respeito ao Deputado Paulo Guedes,

serei breve. Encaminho favoravelmente ao requerimento, pois é importante que as

comissões  recebam  as  informações  atualizadas  dos  créditos  liberados  para  a

agricultura  familiar.  Fico  muito  preocupada,  pois  cerca  de  70%  da  produção  dos

alimentos no Estado e no País vêm da agricultura familiar. Os produtores precisam de

incentivos, equipamentos e créditos  ágeis,  mas a burocracia é enorme. É preciso
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fomentar. Recentemente aprovamos um requerimento, de minha autoria,  pelo qual

faremos  discussões  com o  Pronaf  e  com todas  as  pessoas  ligadas  à  agricultura

familiar, para ajudar na organização de cooperativas. O objetivo é que a produção

seja vendida de forma mais ágil e o produtor que tem dificuldade na organização e na

venda de seus produtos possa fornecer a escolas produtos para a merenda escolar.

Temos  recursos,  mas  muitos  não  podem  ser  utilizados  porque  não  existe  uma

cooperativa. O Município de Uberlândia está organizando essa cooperativa para que

as escolas municipais comprem diretamente desses produtores. E os 30% destinados

à  compra  de  produtos  “in  natura”  da  agricultura  familiar,  para  fomentar,  gerar

emprego, ajudar na produção, não são usados. Contagem, por exemplo, não perfaz

os 30% na compra da agricultura familiar. Estamos incentivando o Estado inteiro a

fazer o debate. Estamos chamando a Fetaemg, todos os produtores, o pessoal ligado

ao  Pronaf,  para  fazermos  um  grande  debate  e  a  agricultura  familiar  ter  os  seus

projetos em andamento. Não utilizarei todo o meu tempo e encerrarei em respeito ao

Deputado Paulo Guedes, esperando que seu pronunciamento seja importante para

todo o Estado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Serei breve para que o Deputado Paulo Guedes faça

seu  pronunciamento.  Encaminho  favoravelmente  ao  Requerimento  nº  637.  Quero

comemorar, pois Minas está sendo muito bem atendida pelo governo federal. É claro

que há muito o que fazer ainda, mas são R$2.000.000.000,00 para o Pronaf. Isso é

muito importante, vai gerar muito emprego e renda no campo e ajudar os pequenos

produtores.

Como Deputado Federal, tive uma grande conquista, da qual me orgulho muito, que

é a lei da merenda escolar, que aprovamos. No nosso projeto da merenda escolar,

em Brasília, conseguimos originar a nova lei que incluiu todos os alunos do ensino

médio no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. A partir do ano letivo

de 2009, 9 milhões de alunos que não tinham direito à merenda passaram a tê-lo.

Incluímos também a destinação de 30% dos recursos do PNAE para aquisição direta

da agricultura familiar.  Ou seja, os R$2.000.000.000,00 destinados a Minas Gerais
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com certeza contribuirão, dentro do nosso projeto, atendendo milhares de famílias de

pequenos produtores, garantindo-lhes renda e garantindo alimentação mais saudável

aos alunos, que receberão os produtos nas escolas, creches e instituições. Esse é o

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA -, que destina 30% dos recursos para a

merenda escolar.

Fizemos  também  a  emenda  para  a  incubadora  de  economia  solidária  da

Universidade  Federal  de  Uberlândia,  que  mantém  projetos  de  piscicultura,  por

exemplo,  atendendo  os  agricultores  da  região  do  Triângulo  Mineiro.  Esses

R$2.000.000.000,00 para Minas Gerais  ajudarão todos os  pequenos produtores e

associações, o que é muito importante.

Quero  parabenizar  o  Deputado  Rogério  Correia  e  a  Comissão  de  Política

Agropecuária, pela iniciativa do requerimento, e dizer que é fundamental a política do

governo  federal,  do  governo  Lula  e  agora  da  Presidenta  Dilma,  para  dar  mais

dignidade  ao  homem do  campo.  Fazemos  parte  dessa  história,  dessa  conquista,

aprovando a merenda escolar para o ensino médio e criando a cota de 30% para a

aquisição direta dos produtos da agricultura familiar.

Era  o  que tinha a  dizer,  Sr.  Presidente.  Não utilizarei  todo o  meu tempo,  para

permitir  que  o  nosso  companheiro  Deputado  Paulo  Guedes  faça  o  seu

pronunciamento e  a Deputada Liza  Prado participe  da Comissão de Cultura para

fazermos o nosso debate. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados

que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,

portanto, aprovado o Requerimento nº 637/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-

se.

Requerimento  nº  646/2011,  do  Deputado  Marques  Abreu,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre os projetos

em  execução de  recuperação  e  monitoramento  da  Lagoa  da  Pampulha,  sobre  o

montante e a fonte dos investimentos previstos, bem como sobre a fase atual das

obras. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 710/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita

seja encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de providências para que envie a

essa Comissão levantamento detalhado das famílias de baixa renda contempladas

com o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, instituída pela Lei nº 12.212, de

2010.  A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 710/2011 na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.

Requerimento nº 711/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita

seja encaminhado à Cemig pedido de informações sobre o número de consumidores

que se recadastraram mês a mês, até o fim do prazo estabelecido pela legislação

para  tal  recadastramento,  com o objetivo  de  fazer  jus  à  Tarifa  Social  de  Energia

Elétrica. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação,

o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 999/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado  à  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Vespasiano  pedido  de

informações sobre as providências tomadas pelo Ministério Público com vistas a que

seja cumprida a legislação relativa à construção da via de acesso à Empresa de

Cimentos  Liz,  nesse  Município,  especialmente  quanto  à  realização  de  audiência

pública para esse fim, considerando-se as denúncias de possíveis irregularidades que

têm gerado ameaças às condições de vida e violações dos direitos humanos dos

moradores da região. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.001/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que

solicita seja encaminhado à Cemig pedido de providências para que envie a esta

Casa balanço técnico relativo ao consumo irregular de energia elétrica no Estado, no

qual conste o volume de energia elétrica furtada, o número de infrações apuradas e
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os  prejuízos  econômicos  causados  pela  referida  prática  em  2010.  A  Mesa  da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Júlio em que solicita a palavra pelo

art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado

Paulo Guedes. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15

minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs.  Deputados,  público  presente  e  mineiros  que  nos  acompanham  pela  TV

Assembleia  em  diversas  cidades  do  Estado,  venho  a  esta  tribuna  fazer  alguns

questionamentos sobre algumas coisas que vem ocorrendo em Minas Gerais. Há dois

acontecimentos  recentes  que  merecem,  por  parte  desta  Casa,  uma  reflexão,

merecem uma audiência pública, para entendermos, de fato, o que realmente está

por trás deles. Primeiro, quero falar sobre o Parque da Sapucaia, em Montes Claros,

onde, por sinal, dois dias atrás ocorreu um grande incêndio que destruiu grande parte

dele. Isso aconteceu em anos anteriores e voltou a acontecer agora. Não se sabe se

esse incêndio  foi  criminoso ou  não.  Ocorre  que,  no  mesmo parque,  uma grande

empresa, não sei se de Belo Horizonte, quer construir um grande condomínio com 3

mil  casas.  Lançou-se,  então,  o  movimento  SOS  Sapucaia.  A  referida  empresa

pretende desmatar 100ha para construir um condomínio residencial na Serra do Mel,

que é a mesma Serra do Sapucaia, em uma área de preservação ambiental. É uma

questão fundamental que toda a sociedade de Montes Claros começou a discutir.

Há também outro problema: o lixão que o Município pretende construir na estrada

que liga Montes Claros a Juramento, o qual está causando revolta dos moradores

dessa região. Hoje o lixão da cidade funciona no Bairro São Geraldo II. Pelo que

sabemos, uma empresa até adquiriu uma área de 120ha na região de Mimoso, que

fica a cerca de 14km do Município de Montes Claros. Nessa região há importantes

rios: o Rio Verde Grande, o Rio Borá e o Rio do Peixe. É nesse local que querem

instalar  o lixão de Montes Claros. Além dos problemas ambientais que esse lixão

pode trazer para a cidade, ao atingir os rios e centenas de moradores que ali têm
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seus sítios, suas pequenas propriedades, há outro problema que menciono agora,

neste Plenário: o local escolhido para o lixão está sob a rota dos aviões que fazem o

trecho Belo Horizonte-Montes Claros. Todo lixão atrai urubus. O problema é muito

mais grave do que se imagina. Por isso, estou encaminhando para ser examinada na

Comissão de Meio  Ambiente  solicitação de audiência pública  para discutirmos as

questões do lixão e do Parque da Sapucaia. Quanto a isso, já existe o SOS Sapucaia,

movimento conduzido por várias lideranças de Montes Claros e que recebe o apoio

maciço  da  população.  Quero  fazer  parte  desse  movimento,  para  que  possamos

realizar em Montes Claros uma audiência pública, com a finalidade de se discutirem

essas duas questões.  Não sei  ainda o nome da empresa de Belo Horizonte que

pretende construir 3 mil casas na área de preservação ambiental que fica na Serra do

Mel, no Parque da Sapucaia, na cidade de Montes Claros. Vamos discutir esses dois

assuntos lá.

Um terceiro assunto me traz a esta tribuna hoje. Trata-se da necessidade de uma

reflexão sobre a Operação Corcel Negro 3, do Ibama, realizada em conjunto com os

Ministérios Públicos de Minas Gerais e da Bahia. Há 20 dias, essa operação prendeu

centenas de caminhões e aplicou uma enxurrada de multas a praticamente todos os

caminhoneiros  do Norte  e do Noroeste de Minas e do  Sul  da Bahia.  Precisamos

entender  melhor  como  foi  realizada  essa  operação.  Fui  procurado,  na  semana

passada, por cerca de 400 caminhoneiros, com quem me reuni em Montes Claros.

Não estou aqui querendo retirar ou colocar a culpa em ninguém, mas alguma coisa

precisa ser esclarecida. Da forma como foi feita a operação, só foram punidos, de

fato, os caminhoneiros, que são os que menos têm culpa no cartório.

O que ocorre hoje em Minas Gerais? As siderúrgicas de Minas Gerais, com base

em  lei  e  em portaria  da  Secretaria  do  Meio  Ambiente,  só  devem receber  5% de

carvão originado de mata nativa; os outros 95% devem ser provenientes de mata

plantada ou de outros Estados. Isso vem sendo assim há quatro anos. O que ocorre?

Quando um produtor consegue uma licença no IEF para desmatar uma área a fim de

plantar cana, feijão, mandioca, etc., ele utiliza a madeira para fazer carvão; porém,

esse carvão produzido em Minas Gerais virou “moeda podre”, porque a siderúrgica só

pode  receber  5%  dele.  O  que  houve  nos  últimos  quatro  anos?  A Secretaria  de
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Fazenda de Minas Gerais fechou os olhos; o IEF também fechou os olhos, porque

havia a máfia do carvão liderada por seu ex-Presidente Humberto Candeias. Foi a

primeira operação. Ninguém disse nada! Todo o mundo sabia, em Minas Gerais, que

os  caminhoneiros  transportavam  carvão  vegetal  de  mata  nativa  produzido  neste

Estado, com nota fiscal da Bahia, do Maranhão e de Goiás. Todo o mundo sabia

disso! Os policiais sabiam, os fiscais sabiam, o Ibama sabia, e ninguém fez nada.

Deixaram passar quatro anos, apenas anotavam a placa dos caminhoneiros. Anota-

se placa, anota-se placa, anota-se placa...  Agora, quatro anos depois, fazem uma

operação, apreendem caminhões e aplicam multas abusivas de até R$1.500.000,00

por  caminhão.  Há  caso  em  que  o  cidadão  possui  um  caminhão  que  vale

R$100.000,00 e recebeu multa no valor de R$1.500.000,00.

Isso significa que multa em Minas Gerais é só para os pequenos. Só podem ser

multados,  neste  Estado,  caminhoneiros,  produtores  rurais,  agricultores  familiares,

assentamento dos sem-terras, assentamento do Jaíba. Quem agride o meio ambiente

em Minas Gerais não recebe multa. A Votorantim e a Copasa não recebem multa. O

esgoto  de  Belo  Horizonte,  de  Betim,  de  Contagem  e  da  Região  Metropolitana  é

despejado no Rio das  Velhas,  o que provoca a matança dos  peixes no Rio São

Francisco, e ninguém é multado. A Copasa não é multada por jogar todo o esgoto de

Brasília de Minas no Rio Paracatu. A Copasa não é multada por jogar todo o esgoto

de Montes Claros no Rio Verde Grande.

Quero  fazer  uma  denúncia.  O  governo  anunciou  R$120.000.000,00  para  a

construção  da  estação  de  esgoto  de  Montes  Claros.  Refiro-me  a  uma  obra  de

R$120.000.000,00,  e não houve tratamento de nada.  A estação de tratamento de

Montes Claros não funciona. O esgoto está sendo lançado do mesmo jeito que era

lançado no Rio Verde Grande, que, por sua vez, deságua no Rio São Francisco.

As multas são só para os pequenos.  Parece que a justiça em Minas Gerais só

funciona para ladrão de galinhas, porque aos grandes não acontece nada, porque o

chefe da máfia, Humberto Candeias, está solto. Propusemos uma CPI nesta Casa,

mas Aécio Neves não deixou que ela ocorresse. Aliás, por falar nisso, é uma ironia

ver Aécio, em todos os jornais, cobrar CPI em Brasília. Há oito anos não há CPI nesta

Casa, porque aqui a ordem é outra. A ordem aqui é botar tudo debaixo do tapete.
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Iremos reagir e queremos saber das coisas. Estou propondo a realização de duas

audiências públicas para saber o porquê disso tudo. Se o IEF de Minas Gerais e o

Ibama  quiserem  pegar  carvão  ilegal  -  é  a  coisa  mais  fácil  do  mundo  -,  basta

colocarem um fiscal na porta da siderúrgica. Basta isso para desmontarem a máfia.

Eles não fazem isso porque têm interesse em manter as siderúrgicas; todavia querem

pegar o pequeno produtor rural, querem acabar com a produção no Norte de Minas,

querem matar de fome aqueles que precisam trabalhar: o caminhoneiro, o produtor

rural,  enfim,  os  componentes  de  toda  uma cadeia  de  cidadãos  dessa  região  do

Estado. E o governo não faz nada.

Tenho um projeto de lei nesta Casa, o qual resolve o problema, propondo a criação

do ecocrédito. Por que o Governador não deixa votarem o meu projeto nesta Casa,

que propõe pagamento aos produtores em troca de preservarem suas áreas, de não

desmatarem para produzir carvão? Não, eles estimulam as pessoas a errar de várias

formas,  a  começar  pela  enorme  burocracia.  Quem  apresenta  requerimento  para

realizar  qualquer  empreendimento  em  Minas  Gerais,  especialmente  no  Norte  de

Minas,  no  Vale  do  Jequitinhonha,  no  Vale  do  Mucuri  e  no  Noroeste,  no  caso de

possuir uma propriedade em que pretenda plantar, espera 5 anos, 6 anos, às vezes

10 anos. Esse é o tempo necessário para se obter o licenciamento.

Eles empurram as pessoas para a ilegalidade. O governo estimula as pessoas a

agir errado, a fim de, depois, aplicar a indústria de multas. Isso não podemos aceitar.

Nossa região precisa reagir, por isso faço aqui um chamado às nossas entidades, aos

nossos sindicatos de trabalhadores rurais e de produtores rurais. O Norte de Minas

precisa melhorar sua autoestima e enfrentar o governo, que quer acabar com nossa

região. O governo quer fazer  gracinha com os organismos internacionais,  e quem

está pagando o pato é o Norte de Minas, a única região que se manteve preservada

até agora. Por que não cobram áreas de preservação e reserva legal dos usineiros do

Triângulo? Dizem que com eles não podem mexer, porque produzem álcool e açúcar

e estão gerando riquezas para o Estado. Desmataram tudo naquela região. Quem

possui terra no Norte de Minas tem de passar fome?! Tem de ficar condenado a ouvir

que, embora possua a terra, não pode fazer nada nela?! É isso que está ocorrendo.

Precisamos reagir, Deputado Rogério Correia.
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Tem que haver CPI nesta Casa. Porque não saiu a CPI da máfia do carvão? Por

que Aécio não deixa realizar essa CPI aqui? Ele, que clama por CPIs hoje, está todo

dia nos jornais, em Brasília, não deixa sua base realizar nenhuma CPI aqui. As coisas

têm  que  ser  esclarecidas,  por  isso  vamos  utilizar  pelo  menos  o  instrumento  da

audiência  pública,  que  ainda  não  foi  proibido  nesta  Casa,  para  que  possamos

convocar o Ibama, o IEF, a polícia, o Ministério Público, para saber por que apenas os

caminhoneiros foram multados. Caminhoneiro não produz carvão nem corta árvore,

caminhoneiro  transporta.  Se  querem  pegar,  tinham  que  pegar  outras  pessoas.

Prenderam e multaram as pessoas erradas e estão perseguindo e paralisando, mais

uma vez, a economia do Norte de Minas. Temos que denunciar o que está havendo,

por isso estamos aqui hoje exigindo providências desta Casa Legislativa, para que os

representantes  desses  órgãos  sejam  convocados  a  dar  explicações.  Assim

poderemos colocar o preto no branco, os pingos nos is,  e  saber  quem realmente

comete crime ambiental.

Deputado Rogério Correia, uma empresa de Belo Horizonte, cujo nome eu não sei,

construirá três mil casas, num condomínio de luxo em Montes Claros, e desmatará

100ha de uma área de preservação no Parque da Sapucaia. Derrubarão o parque.

Para grandes empresas, para quem tem dinheiro, o Meio Ambiente libera tudo; mas

vai  um  sem-terra  ou  um  agricultor  familiar  fazer  qualquer  coisa...  Será  preso,

humilhado,  multado,  confiscado.  Isso  não  aceitaremos.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Duarte  Bechir)  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do

Deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento

Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos.

Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

telespectadores  da  TV  Assembleia,  imprensa,  pessoas  presentes  na  Assembleia

Legislativa, antes de entrar no assunto que me traz à tribuna - e já anuncio ser ele

relativo à greve dos professores e à negociação que estamos tentando realizar com a

Secretária  de  Educação  e  o  sindicato  -,  queria  fazer  um  chamado  a  todos  os
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Deputados e Deputadas para reforçar que - como já fiz no encaminhamento de uma

das votações - amanhã haverá o lançamento do Plano Safra 2011-2012, no Plenário

da  Assembleia  Legislativa.  Já  estão  confirmados  os  representantes  do  Ministro

Afonso Florence,  que virão de Brasília  e farão o anúncio  de R$2.100.000.000,00,

neste ano, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o crédito

do Pronaf,  para  o pequeno produtor  de Minas Gerais.  É  um programa fantástico

iniciado no governo do Presidente Lula, que prossegue no governo da Presidenta

Dilma  e  vem  crescendo  a  olhos  vistos,  no  atendimento  ao  pequeno  produtor.

Antigamente,  crédito  era  só  para  o  grande,  agora  não.  Em  Minas  Gerais  serão

R$2.000.000.000,00, num total de R$16.000.000.000,00 distribuídos em todo o Brasil.

É um recurso importante, que vai exatamente para os pequenos Municípios, os que

mais  precisam  e  fazem  movimentar  os  negócios  no  interior  do  País.  Ele  tem

contribuído muito, ao lado de outros programas, como o Luz para Todos; o programa

de fomento à agricultura, com a compra de produtos rurais, que é o Programa de

Aquisição de Alimentos;  o  Programa Nacional  de Alimentação Escolar;  programas

que, como o crédito fundiário, fazem com que o trabalhador tenha acesso à terra e,

mais do que isso, possa plantar.

Esse  programa  tem  contribuído  muito  com  a  erradicação  da  miséria  e,

principalmente, com a diminuição do êxodo rural, que foi um dos problemas que fez

com que o Brasil crescesse com tanta desigualdade.

Então,  fica  o  convite  para  os  nossos  sindicatos.  Estarão  presentes,  além  do

Ministério, o Incra, por meio do seu Presidente Nacional, a Secretaria Estadual da

Agricultura, por meio do Deputado Elmiro Nascimento, hoje nosso Secretário, e o Sr.

Edmar Gadelha, nosso Subsecretário. Estarão presentes, ainda, o Sr. Vilson Luiz da

Silva,  Presidente  da  Fetaemg,  e  o  Deputado  Federal  Padre  João,  que  por  muito

tempo presidiu a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial da Assembleia

de Minas e hoje preside a Subcomissão de Energias Alternativas no Brasil. Enfim,

será  um  grande  evento  esse  lançamento  do  Plano  Safra  e  também  será  uma

oportunidade para que os pequenos produtores saibam que esses recursos já estão

disponíveis  nos  bancos.  Serão  aqui  anunciados  e  também demonstrada  aos  que

quiserem a forma de obterem acesso ao crédito do Pronaf. Fica aí o convite para
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amanhã, às 9 horas.

Sr. Presidente, estive hoje de manhã com a comissão de Deputados, formada por

meio de um requerimento meu ao final do semestre, ainda em julho, para intermediar

os problemas referentes à greve dos professores da rede pública aqui  em Minas

Gerais. Vínhamos de um procedimento de obstrução na Assembleia Legislativa pelo

qual,  entre outros pontos de pauta,  o nosso Bloco Minas sem Censura colocou a

greve  dos  professores  e  a  abertura  de  negociação  como  patamares  para  que

procedêssemos à desobstrução, votássemos os projetos, enfim, para que houvesse a

negociação entre governo e sindicato. Infelizmente, até hoje a greve permanece. São

40 dias letivos de greve e mais de 65 dias ininterruptos de greve. Isso é muito tempo,

principalmente se considerarmos que no ano passado também já houve uma greve

longa, de mais de 50 dias.

Isso mostra, em primeiro lugar, o descaso do governo com a educação pública em

Minas. Duas greves dos professores, em dois anos seguidos, em que os professores

paralisam as atividades para reivindicar aumento do piso salarial, mostram que não

há,  por  parte do governo,  o esforço necessário para resolução dos problemas da

educação pública em Minas Gerais. Isso eu já disse aqui inúmeras vezes. Não há,

por  exemplo,  a  aplicação  dos  recursos  sequer  no  montante  de  25%,  que  as

Constituições  Federal  e  Estadual  determinam  como obrigação  do  Estado  com  a

educação pública. Aqui o governo do Estado inclui no cálculo aquilo que ele paga aos

aposentados. Se isso for retirado, teremos apenas 19% de investimento na educação

e  não  25%.  Já  dissemos  isso  diversas  vezes,  fizemos  emendas  ao  exercício

orçamentário, mas o governo insiste em baixar o índice de 25% para 19% por incluir,

repito, os servidores inativos no cálculo.

O fato é que, do ponto de vista de piso salarial, uma professora, um professor em

Minas Gerais recebe o pior piso salarial do País, qual seja, de R$369,00, quando a

professora tem o ensino médio, e de R$450,00 a R$470,00, se tem nível superior. É

um salário muito baixo. O que vem posteriormente são gratificações, incentivos e,

mesmo  assim,  chega-se  a  um  patamar  muito  inferior  ao  de  que  necessita  um

professor.

O governo estabeleceu uma política de subsídio, mas o professor, ao aderir a ele,
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abre mão, necessariamente, de diversas vantagens que adquiriu durante a carreira;

por isso não quer e não tem aceitado, em especial o que está há mais tempo no

magistério, esse subsídio e abrir mão das vantagens e abandonar, portanto, a sua

carreira por meio do piso salarial.

Queria  informar  ainda  que  153  mil  trabalhadores  da  educação,  número

extremamente expressivo, especialmente professores, fizeram opção por manter-se

no piso salarial e, a partir deste mês, receberão um salário inferior ao determinado

por lei federal. O piso é de R$1.200,00 para uma jornada de 40 horas. Se fizermos

uma regra de três e adequarmos esses R$1.200,00 a uma jornada de 24 horas, que é

a de Minas, ainda assim o valor estaria abaixo do piso nacional estabelecido pela

legislação e agora referendado pelo Supremo: R$712,00. Repito que o piso aqui em

Minas é de R$369,00, variando de R$450,00 a R$470,00. Então, os professores que

optaram pelo piso recebem um salário menor do que o estabelecido em lei, mesmo

com o cálculo pela regra de três, transformando-se a jornada de 40 em 24 horas.

A Secretária Ana Lúcia Gazzola nos recebeu hoje. Ela conversou por telefone com

a Secretária Renata Vilhena. Agradecemos-lhe ter recebido a comissão, composta

pelos Deputados Paulo Lamac, do Bloco Minas sem Censura, e Bosco e Sebastião

Costa, que fazem parte da comissão representando o bloco do governo. Fomos muito

bem-recebidos,  tivemos  uma boa conversa  sobre  a  importância  da  negociação  e

tomamos  conhecimento  de  um  dado  preocupante:  para  repor  as  aulas,  caso  se

chegue a um acordo até sexta-feira, o governo teria de utilizar um calendário até a

primeira quinzena de janeiro, de forma que o ano letivo começasse em fevereiro sem

prejuízo  de  reposição  deste  ano.  Se  a  greve  permanecer,  certamente  haverá

reposição das faltas deste ano no próximo ano letivo, o que prejudicará não apenas

este ano, mas também 2012. Isso é realmente preocupante, porque exige esforço

para que a greve tenha um final, mas a partir  da negociação com o governo. Não

queremos simplesmente que a greve acabe sem que os professores se sentem com

o governo e façam um acordo. Caso contrário, não adiantará encerrá-la; ano que vem

pode haver outra greve de mais 60 dias. E se não acontecer ano que vem, no outro.

Não é assim que se devem tratar os professores, não é isso o que merecem. Ao

contrário, merecem um tratamento muito melhor do que o que está sendo dado, com
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um salário muito melhor.

Portanto, Sr.  Presidente, conversamos com a Secretária e buscamos um reforço

nessa negociação. Hoje, às 19 horas, o Bloco Minas sem Censura tem agendada

uma conversa com o Dr. Alceu, que anda conhecido como Doutor Aeceu. Os motivos

são outros, a conversa é outra, um dia falo sobre isso. Tomara que hoje ele tenha

mais o espírito do Dr. Alceu e nos ajude a intermediar essa greve com o governo.

A Secretária nos disse ainda, de forma clara, que o governo tem a opção de não

discutir o piso e de insistir na política de subsídio. Chamo a atenção dos Deputados,

dos Secretários e do nosso Governador Anastasia para o fato de que os professores

têm,  por  lei,  o  direito  de  fazer  opção.  E  153  mil  fizeram  a  opção  pelo  piso.  É

necessário discutir com eles os direitos que possuem, porque a lei reconhecia essa

opção.  O  governo  não  pode  simplesmente  dizer  que  quer  que  permaneçam  no

subsídio.  Eles têm o direito  legal  ao piso e optaram por  isso.  O que é preciso é

discutir com eles o valor desse piso salarial. É esse o apelo que fazemos ao governo,

ou seja, que não fique apenas discutindo o subsídio com aqueles que já optaram pelo

piso; que seja respeitada a opção legal que fizeram e passe a haver uma discussão

relativa ao piso.

O Sind-UTE informou, por intermédio da Profa. Beatriz, que me confirmou isso na

assembleia  de  ontem, que o  sindicato  aceita  discutir  com o  governo,  se  este  se

comprometer a discutir uma jornada de 24 horas semanais em torno do piso do MEC,

de R$1.200,00.

Não que o sindicato abra mão de sua reivindicação, que é o piso da Confederação

Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE -, de R$1.597,00, que é o mais

justo. Não que o sindicato abra mão, e não abre. Diante do adiantado da greve e para

facilitar a negociação, discutem o piso do MEC, em torno de R$1.200,00, fazendo a

regra de três para a jornada de 24 horas, o que coloca o piso em R$712,00. Por parte

do sindicato, há uma flexibilização bastante grande em relação à reivindicação que

fizeram desde o início da greve.

Por telefone, a Secretária Renata Vilhena informou e confirmou à Secretária Ana

Lúcia  Gazzola  que  o  custeio  para  se  aplicar  o  piso  de  R$712,00  seria  de

R$2.500.000.000,00 ao ano, ou em torno de 3,5% a mais na folha de pagamento dos
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servidores.  Portanto,  não  há  nenhum  exagero  na  reivindicação  e  nenhuma

impossibilidade. Parece-me que passa mais por uma decisão política. De acordo com

a Secretária, é claro que esse recurso impactará a Lei de Responsabilidade Fiscal,

mas o governo fez negociações com outros setores, em que, vendo as dificuldades

da  referida  lei,  estabeleceu  um  mínimo  para  que,  progressivamente,  alcançasse

níveis maiores. De imediato, seria possível atender aos trabalhadores da educação

com esse salário e discutir outras reposições mais adiante. Sr.  Presidente, parece

que essa é uma decisão política que precisa ser tomada pelo Governador Anastasia.

Esse é o apelo que fazemos ao Governador: que a negociação com os professores

seja, de fato, realizada e que nos sentemos à mesa de negociação. Na próxima terça-

feira, os professores terão uma assembleia. Até lá, esperamos ter uma resposta mais

conclusiva do governo.

Mais  uma  vez,  duas  ou  quantas  forem  necessárias,  a  comissão  se  coloca  à

disposição para se chegar a um diálogo, para que sindicato e governo cheguem a um

acordo.  Entretanto,  é  necessário  que  o  Governador  do  Estado  tenha,  nesse

momento, um posicionamento político favorável a uma real negociação. É o apelo

que gostaríamos  de fazer.  Por  isso,  solicitei  a  palavra pelo  art.  70,  em nome da

Liderança do Bloco Minas sem Censura. Desde o início, apoiamos as reivindicações

dos  trabalhadores  da  educação,  do  Magistério  e  dos  professores,  mas  estamos,

fundamentalmente, preocupados com a solução desse impasse. Agora, a pressão é

de pais e alunos, pois não querem que a greve deste ano interfira neste calendário,

nem no do ano que vem. Para que isso não aconteça, a bola agora passou para o

Governador. O sindicato aceitou flexibilizar sua reivindicação nos limites do piso do

MEC, com a jornada de trabalho de 24 horas. Há tudo para resolver,  depende da

vontade política do Governador do Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Arantes) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Hely Tarqüínio em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno

para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Duarte Bechir. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos.  Com a palavra, o

Deputado Duarte Bechir.
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O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, que

preside os trabalhos nesta tarde, gostaria de saudar V. Exa. talvez como um dos mais

autênticos defensores da nossa agricultura.  Sabemos que o trabalho que V.  Exa.

realiza tem trazido inúmeros resultados a nossa agricultura. Tenho certeza de que, a

cada dia, novas notícias e novos desafios encontrados nesse setor,  que é o mais

importante  de  Minas,  serão  superados  graças  ao  seu  trabalho  e  seu  empenho.

Cumprimento  também  o  Deputado  Rogério  Correia,  Líder  do  Bloco  Minas  sem

Censura,  que  nos  antecedeu  nesta  tarde.  Ao  fazer  isso,  tecerei  diretamente

comentários  sobre  a  fala  do  Deputado  Paulo  Guedes,  que,  antes  do  Deputado

Rogério Correia, fez uso da tribuna desta Casa, colocando suas opiniões, sua forma

de ver as coisas acontecerem no Estado de Minas Gerais. Sabemos muitas vezes do

papel da Oposição. Se não existe um problema, ela tenta criá-lo, porque essa é a

tarefa de ser oposição num Estado como Minas Gerais, onde temos um Governador

aberto ao diálogo, essencialmente construído na batalha do servidor público, porque

assim o é de carreira e não traz consigo coloração alguma político-partidária, a não

ser  que  é  e  foi  candidato  pelo  PSDB,  mas  que,  na  sua  essência,  política  e

partidariamente  falando,  não  milita  e  nunca  militou.  Na  verdade,  é  um  homem

preparado para administrar e que tem dado a Minas Gerais respostas sucessivas da

sua capacidade de governar, da sua simplicidade e forma de ser. Entre outras coisas,

o Deputado Paulo Guedes disse claramente que o Senador Aécio Neves não é amigo

do Norte de Minas e não compartilha com o seu desenvolvimento. Por  ser curta,

talvez a memória não se atrele a um passado muito recente. O ex-Presidente Lula -

aliás, não sei se foi golpe de mestre ou, dizendo corretamente, golpe mesmo - criou

um expediente, ainda no exercício da Presidência, levando uma parte da Fiat para

Pernambuco,  sua  terra  natal.  Como  o  Presidente  Lula  conseguiu  esse  feito

espetacular para Pernambuco e prejudicial para Minas Gerais? Editou uma medida

provisória criando e dando subsídios para Pernambuco, a fim de levar a Fiat para lá.

Acabou que levou uma grande parte dessa empresa e tivemos um prejuízo enorme

em número de empregos, assim como em arrecadação de impostos, pois uma parte

da Fiat  agora está em Pernambuco.  Esse expediente foi da feitura do Presidente

Lula.
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O Deputado Paulo Guedes disse que Aécio não gosta do Norte de Minas. Deputado

Paulo Guedes, sinto a ausência de V. Exa. nesta Casa. Se neste momento estivesse

no Plenário olhando no meu olho, para refrescar sua memória, eu lhe diria que foi de

Aécio  Neves  uma  emenda  a  esse  projeto  do  Presidente  Lula  estendendo  os

benefícios - que ele criou tão somente para Pernambuco, sua terra natal - para o

Norte de Minas. Comandada pelo PT, ao qual o Deputado Paulo Guedes é filiado, o

que fez a bancada do Presidente Lula no Congresso? Duas são as possibilidades de

resposta. O PT aprovou a emenda do Senador  Aécio Neves, e o Norte de Minas

ganhou “status” de região da Sudene, ou a Bancada do PT votou contra a emenda do

Senador  Aécio Neves? O Deputado Paulo Guedes não está  aqui  para  responder

sobre isso. Então responderei por ele. A Bancada do PT votou contra a emenda do

Senador Aécio Neves, e o Norte de Minas ficou no prejuízo, não lhe sendo facultada a

extensão  dos  benefícios  da  Sudene  para  que  pudesse  ganhar  uma  montadora

conforme ganhou a terra do Presidente Lula. Um golpe com G maiúsculo, golpe sobre

Minas Gerais. Nesse sentido, com muita honra e prazer, concedo aparte ao Deputado

Arlen Santiago, que, assim como o Deputado Paulo Guedes, também é tão grande

representante do nosso querido Norte de Minas, especialmente da Capital daquela

área, a nossa querida Montes Claros.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Caro Deputado Duarte Bechir, estava

neste instante conversando com um emissário do Senador Aécio Neves, que pediu

que nos procurasse, assim como um grupo de empresários portugueses, para que

intermediássemos, junto à Prefeitura de Montes Claros, um terreno para lá se instalar

uma empresa que gerará 600 empregos diretos, 10% de curso superior, e que terá

um faturamento anual de R$90.000.000,00. Assim como o Governador Anastasia, que

levou,  há  poucos  dias,  para  Montes  Claros,  uma empresa com capacidade  para

oferecer 2.600 empregos, a empresa Alpargatas; assim como o Prefeito Luiz Tadeu

Leite, com apoio do governo do Estado, que levou para a região uma firma de “call

center”,  que  está  contratando  1.800  pessoas,  com  previsão  de  chegar  a  9.000

empregos em três ou quatro anos. Falar de todos os trechos de asfalto que foram

feitos no Norte de Minas pelo Governador Aécio é chover no molhado. Aquela terra do

Norte  de  Minas,  sempre  tão  largada,  hoje  está  em  condições  de  nela  pessoas
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andarem, porque tem asfalto para São João do Paraíso, para Miravânia, para Cônego

Marinho. No governo Aécio Neves, no seu mandato, foi  a primeira vez que vimos

quadras cobertas nas escolas, que vimos uma grande quantidade de escolas serem

reformuladas,  programas  como o  Água  na Escola,  que perfura  poços  artesianos,

principalmente no grande Norte. A Secretária Ana Lúcia Gazzola agora apresenta um

programa com metas da educação, de levar quadras poliesportivas primeiro para a

região  do  Mucuri,  Norte  de  Minas  e  do  Jequitinhonha.  Desta  maneira,  qualquer

pessoa que venha a ocupar uma tribuna para falar  mal do Governador  Aécio, do

Governador Anastasia, com relação ao Norte de Minas, ou não conhece o Norte de

Minas ou quer realmente escamotear a verdade.

Então,  vemos  o  carinho  com  que  o  Governador  Aécio  Neves  e  o  Governador

Anastasia sempre trataram e tratam todos daquela região. Vemos, por exemplo, nas

comunidades indígenas de São João das Missões - a maior comunidade indígena -, a

construção de 36 novas escolas, a perfuração de 15 poços artesianos, a doação, pelo

Governador Aécio e Anastasia, de uma patrol 0km, assim como a construção dos

postos  de  saúde.  Se  isso  não  é  ajudar  o  Norte  de  Minas,  aterra,  como  diz  o

Deputado. Mas essa é uma estratégia do Deputado Paulo Guedes. É o seguinte: falar

mal do Governador para tentar fazer um contraponto a qualquer pessoa. É isso, a

vida inteira haverá pessoas que não estarão de acordo com o progresso que está

chegando,  com  tantas  obras  importantes.  Hoje  é  possível  fazer  hemodiálise  em

Salinas, há CTI em Taiobeiras. Infelizmente, em Janaúba, que é administrada pelo

correligionário  de  partido  do  Sr.  Paulo  Guedes,  é  que  os  hospitais  estão  sendo

fechados, é que a população está sem a possibilidade de ser atendida por causa de

uma gestão  que não é compatível  com os programas,  como nas outras  cidades,

como Brasília de Minas, Montes Claros, Manga e várias outras, onde a área da saúde

vai indo bem. Dessa maneira, Deputado Duarte Bechir, quero dizer que a perseguição

insistente do governo federal com o Norte de Minas, de tirar da gente a possibilidade

de tentar atrair uma montadora, fez com que o Governador Anastasia, com apoio do

Senador Aécio Neves, colocasse incentivos fiscais para criar uma espécie da Sudene

mineira. Toda firma que for para o Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Mucuri,

Deputado Duarte Bechir, terá, na compra do seu maquinário, a isenção de ICMS, e
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em  várias  outras  situações.  Hoje  mesmo,  o  carinho  que  o  ex-Governador  Aécio

Neves e o nosso Governador Anastasia têm com a região fez com que se reunisse

aqui uma multidão da cadeia produtiva do leite. Só do Norte de Minas vieram mais de

250 pessoas, como a Vice-Prefeita de Francisco Sá,  cujo marido é produtor rural,

como o Claudinho, o pessoal da Asproleite. Eles vieram aqui porque estão recebendo

o carinho, o apoio e o incentivo do Governador Anastasia e do Senador Aécio, para

desenvolver o Norte de Minas. Foram centenas de tanques de resfriamento de leite

colocados pelo então Governador Aécio, por meio da Emater e do seu ex-Presidente,

hoje Deputado José Silva, para melhorar a qualidade do leite do Norte de Minas. E,

com a criação do Fórum do Leite, com certeza o Norte de Minas vai se desenvolver

mais. Essa questão da geração de renda e emprego no Norte de Minas, Deputado

Duarte Bechir, é uma situação que o então Governador Aécio fez muito bem e que

está sendo bem copiado pelo nosso Governador Anastasia.

Já conhecemos a estratégia do Deputado Paulo Guedes, que não tem realmente os

serviços e as obras do governo federal. Sabemos da situação da saúde em todo o

País. A Presidente Dilma, coitada, foi vítima de um câncer, de um linfoma, e agora

também o Reynaldo Gianecchini. São pessoas importantes. Talvez com o Reynaldo

Gianecchini  o quadro da saúde possa melhorar  um pouco. Mesmo a Dilma tendo

sofrido  dessa  maneira,  vemos  que  a  saúde  é  o  item  do  seu governo mais  mal-

avaliado, com 69% da população brasileira repudiando o sofrimento da saúde. E esse

problema tem batido nas costas dos Prefeitos. Os Prefeitos é que estão carregando a

questão da saúde.

Na saúde, o governo do Estado é urgência e emergência. O governo federal fala

que vai destinar dinheiro para urgência e emergência, mas já se passaram dois anos

e o governo não destina esses recursos. Os hospitais estão quebrando, largando o

SUS, e o povo sofrendo com filas enormes.

Temos de ver que a estratégia do Deputado Paulo Guedes é muito correta. Ele

apresenta uma inverdade, e ficamos falando quais são as verdades, mas citando o

nome dele.  Então, o nome dele está sendo divulgado:  “Falem mal,  mas falem de

mim”. Obrigado, Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Muito bem. Na sequência, com prazer, quero conceder
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aparte ao Deputado Antônio Carlos Arantes, uma vez que o Deputado Arlen Santiago

também nos traz a notícia de que o governo de Minas cria o fórum de apoio à cadeia

produtiva do leite.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, V. Exa.

faz  um  belo  pronunciamento,  sempre  muito  atualizado,  capacitado  e  claro  no

raciocínio. Suas palavras contribuem muito com os mineiros.

Ano  passado,  estivemos  com o  Governador  na  sua residência,  no  Palácio  das

Mangabeiras,  com 23 cooperativas do Sul  de  Minas,  grupo que se chama Minas

Leite. Reivindicamos dele uma ação direcionada aos setores do café e do leite. Ele

combinou conosco que faria essa ação este ano e a fez. Já criou o fórum do café e

agora  está  criando  o  fórum  do  leite.  E  isso  será  bom,  pois  haverá  técnicos

especializados para buscar ações proativas, concretas, que venham a fortalecer a

cadeia do leite e a do café, que são dois grupos distintos.

Quando se fala do leite, ressalto que hoje, ao lado de mais de mil pessoas, tive a

honra de representar a Assembleia junto ao Governador e pude ver que o produtor de

leite está muito feliz com este governo. Só no Norte de Minas, em consequência do

trabalho iniciado pelo Aécio juntamente com o Governador Anastasia, são 250 mil

litros de leite doados gratuitamente e diariamente à população carente. Esse trabalho

é da Pasta do Secretário Gil Pereira, mas antes era da Elbe Brandão.

Para concluir, esclareço que o Aécio gosta do Norte, como se fala, porque ele tem

ligação com a região, pois o pai dele é de lá. A família tem muita ligação com o Norte

de Minas. Um dos exemplos são os números do IBGE. Basta olhá-los para ver que a

região que mais cresceu no Estado de Minas Gerais nos últimos oito anos foi o Norte

de Minas. Por quê? Porque houve investimentos maciços do governo do Estado em

água, por meio da Copanor, em saneamento, na agricultura familiar e nas rodovias,

que estão por todos os lados. Essa é a razão desses números.

Parabéns pelo seu pronunciamento e trabalho. O senhor é um brilhante e dinâmico

Deputado nesta Casa.

O Deputado Duarte  Bechir  -  Obrigado.  Sr.  Presidente,  sei  que o  tempo já está

esgotado, mas quero concluir, pois concedi aparte ao Deputado Arlen Santiago, que,

com  muita  propriedade,  fez  o  seu  pronunciamento  e  acabou  dentro  do  mesmo
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raciocínio que fazíamos.

Para finalizar, quero dizer que a lei da ficha limpa foi votada pelo Congresso. Deram

a ela  uma cara  que fez com que o  Brasil  respirasse aliviado e dissesse:  “Enfim,

vamos punir os maus exemplos da política”.

Mas, ela começou a afrouxar mais e mais: permitiu que se candidatassem algumas

pessoas que não poderiam fazê-lo; disse que alguma coisa não precisaria entrar em

funcionamento este ano, mas só daqui a dois,  etc.  E o que fez o Governador  do

Estado de Minas Gerais,  Antonio Anastasia? Aplicou em Minas Gerais,  de autoria

dele, a ficha limpa mais completa do Brasil.  Se ela fosse colocada em prática em

muitos  Estados  da  Nação,  certamente  não  sobraria  a  metade  dos  funcionários

contratados,  principalmente  nos  cargos  comissionados,  para  ajudar  na  tarefa  de

administrar o Estado.

Então, Minas Gerais continua sendo exemplo de dignidade e de prosperidade, com

nosso PIB crescendo mais do que o nacional e, acima de tudo, com um Governador

voltado  para  a  seriedade,  a  transparência  e  a  responsabilidade com os  recursos

públicos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 98/2011, uma vez que permaneceu em ordem do dia

por seis reuniões, informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado

ao projeto um substitutivo do Deputado Rômulo Viegas, que recebeu o nº 3, e, nos

termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o substitutivo com o

projeto à Comissão de Meio Ambiente, para parecer.

- O teor do substitutivo apresentado é o seguinte:

SUBSTITUTIVO Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 98/2011

Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política

estadual  de  apoio  e  incentivo  à  coleta  seletiva  de  resíduos  sólidos  e  dá  outras

providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 1º do art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando substituída no “caput” do artigo a expressão

“dispositivo final” pela expressão “disposição final”:

“Art. 4º - (…)

§ 1º - Incluem-se entre os resíduos sólidos a que se refere o “caput” deste artigo

disquetes  de  computador,  lâmpadas  fluorescentes,  de  vapor  de  sódio,  mercúrio,

outros vapores metálicos, de luz mista e LED, pilhas e baterias.”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000,

o seguinte § 5º:

“Art. 4º - (…)

§ 5º - Os recipientes a que se refere o § 3º deverão ser instalados em local visível e

deverão conter dizeres que alertem o usuário para a importância e a necessidade do

correto descarte dos resíduos sólidos, bem como os riscos que estes representam

para a saúde e o meio ambiente quando não tratados com a devida correção.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2011.

Rômulo Viegas

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 18, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 925/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria  do  Deputado Gustavo Corrêa,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comercial,  Industrial  e
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Agropecuária de Buritis – Aciab –, com sede no Município de Buritis.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 925/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comercial, Industrial e Agropecuária de Buritis – Aciab –, com sede no Município de

Buritis, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

fomentar o desenvolvimento econômico e social desse Município.

No  cumprimento  de  seus  objetivos  programáticos,  a  entidade  luta  pelo

desenvolvimento e pela prosperidade do comércio, da indústria, da agropecuária e da

prestação de serviços locais; defende os interesses e direitos de seus associados;

estimula a união e a solidariedade na comunidade; disponibiliza assessoria técnica e

jurídica para orientação sobre temas de interesse, como a proteção ao crédito e o

cumprimento  da  legislação  vigente,  e  promove  simpósios,  conferências,  cursos  e

eventos similares.

Tendo  em  vista  as  ações  realizadas  pela  referida  entidade  em  prol  do

desenvolvimento das atividades econômicas no Município de Buritis, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 925/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Ulysses Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.247/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia Estadual do Voo Livre.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 1.247/2011 tem como finalidade instituir o Dia Estadual do Voo

Livre, a ser comemorado, anualmente, no dia 2 de setembro.

Na Constituição da República,  o art.  22  enumera as matérias sobre as quais  a

competência de legislar  está reservada privativamente à União; e o art.  30 indica

aquelas que, por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas

pelos Municípios.

O  projeto  dispõe  sobre  matéria  inserida  na  competência  legislativa  do  Estado,

segundo teor do § 1º do art. 25 da Constituição da República. Trata-se da chamada

competência remanescente ou residual, que faculta ao Estado tratar das matérias que

não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

A instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela Carta Magna

em sua repartição de competência, razão pela qual se infere que cabe ao Estado

membro legislar sobre o assunto.

Ademais,  a  Constituição  mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz

referência àquela consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a qualquer

membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso

em apreço.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.247/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique – Rosângela Reis.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.495/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir a Semana de Conscientização sobre Transtornos de Aprendizagem.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  no  1.495/2011  tem  como  finalidade  instituir  a  Semana  de

Conscientização sobre Transtornos de Aprendizagem, a ser realizada, anualmente,

na terceira semana do mês de março.

Na  Constituição  da  República,  o  art.  22  enumera  as  matérias  sobre  as  quais

compete privativamente à União legislar; e o art. 30 indica aquelas que, por versarem

sobre questões de interesse local, devem ser tratadas pelos Municípios.

A instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela Carta Magna

em sua repartição de competência, razão pela qual se infere que cabe ao Estado

membro legislar sobre o assunto, segundo o § 1º do art. 25 da mesma Carta. Trata-se

da chamada competência remanescente ou residual, que faculta ao Estado tratar das

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Ademais,  a  Constituição  mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz

referência àquela consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a qualquer

membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso

em apreço.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer,  o  Substitutivo  no  1,  com  o  propósito  de  adequar  a  matéria  à  técnica

legislativa.
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Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.495/2011 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO NO 1

Institui a Semana de Conscientização dos Transtornos de Aprendizagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1o  –  Fica  instituída  a  Semana  de  Conscientização  dos  Transtornos  de

Aprendizagem, a ser realizada, anualmente, na terceira semana de março.

Parágrafo único – A semana de que trata esta lei tem como finalidade promover a

reflexão sobre os transtornos de aprendizagem, as formas de favorecer o processo

de ensino e aprendizagem e a inclusão social  das pessoas que apresentam essa

dificuldade.

Art. 2o – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Cássio Soares – Bruno

Siqueira – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.536/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o Dia Estadual do Quadrilheiro Junino.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Vem agora a este órgão colegiado

a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional

e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  no  1.536/2011 tem como finalidade instituir  o  Dia Estadual  do

Quadrilheiro Junino, a ser comemorado, anualmente, no dia 1o de junho.

Na Constituição da República,  o art.  22  enumera as matérias sobre as quais  a

competência de legislar  está reservada privativamente à União; e o art.  30 indica
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aquelas que, por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas

pelos Municípios.

O  projeto  dispõe  sobre  matéria  inserida  na  competência  legislativa  do  Estado,

segundo teor do § 1º do art. 25 da Constituição da República. Trata-se da chamada

competência remanescente ou residual, que faculta ao Estado tratar das matérias que

não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Com efeito, a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela

Carta Magna em sua repartição de competências, razão pela qual se infere que cabe

ao Estado membro legislar sobre o assunto.

Ademais,  a  Constituição  mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz

referência àquela consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a qualquer

membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso

em apreço.

Contudo, cabe ressaltar que a preocupação em instituir uma data que represente o

esforço para manter a cultura junina viva já resultou na edição da Lei Federal no

12.390,  de  3/3/2011,  que  institui  o  dia  27  de  junho  como  o  Dia  Nacional  do

Quadrilheiro Junino, a ser comemorado em âmbito nacional.

Esclarece a  referida  lei  que se  considera  quadrilheiro  junino  o  profissional  que

utiliza  meios  de  expressão  artística  cantada,  dançada  ou  falada,  transmitido  por

tradição popular nas festas juninas.

Dessa forma, apresentamos a Emenda no 1, ao final deste parecer, que institui o

dia 27 de junho como Dia Estadual do Quadrilheiro Junino, para coincidir com a data

comemorativa  nacional,  possibilitando  a  soma  dos  esforços  estadual  e  federal

envidados para homenagear os quadrilheiros.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 1.536/2011 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1o, a expressão “1o de junho” por “27 de junho”.
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Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.554/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo instituir a Semana de Conscientização sobre a Alienação Parental.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  no  1.554/2011  tem  como  finalidade  instituir  a  Semana  de

Conscientização sobre a Alienação Parental, a ser realizada, anualmente, na semana

que incluir o dia 25 de abril.

A alienação parental, descrita em meados da década de 80 pelo psiquiatra infantil

norte-americano  Richard  Gardner,  é  a  situação  na  qual  um  dos  genitores  tenta

romper os laços afetivos do filho com o outro genitor, criando fortes sentimentos de

ansiedade e temor em relação a ele.

O Brasil foi pioneiro na criação de uma legislação que coíbe a prática alienante: Lei

Federal no 12.318, de 26/8/2010, mais conhecida como Lei de Alienação Parental. Tal

norma conceitua a alienação parental como “a interferência na formação psicológica

da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos

avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou

vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à

manutenção de vínculos com este”.

Feitas essas considerações, passemos à análise da matéria do ponto de vista da

possibilidade jurídica de legislar. A Constituição da República, no art. 22, enumera as

matérias sobre as quais compete privativamente à União legislar; e no art. 30 indica
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aquelas que, por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas

pelos Municípios.

A instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela Carta Magna

em  sua  repartição  de  competência,  razão  pela  qual  se  insere  na  competência

legislativa do Estado, segundo teor do § 1º do art. 25 da mesma Carta. Trata-se da

chamada competência remanescente ou residual, que faculta ao Estado tratar das

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Ademais,  a  Constituição  mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz

referência àquela consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a qualquer

membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso

em apreço.

Por  fim,  cabe destacar  que  a  escolha  da  semana que inclui  o  dia  25 de  abril,

conforme  justifica  seu  autor,  funda-se  no  fato  de  ser  tal  data  considerada  o  Dia

Internacional  de  Conscientização  sobre  a  Alienação  Parental,  o  que  permitirá  a

coincidência de esforços no sentido de conscientizar e informar a população sobre

essa questão.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.554/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Cássio

Soares - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.575/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o Dia Estadual do Cuidador de Idosos.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  no  1.575/2011 tem como finalidade instituir  o  Dia Estadual  do

Cuidador de Idosos, a ser comemorado, anualmente, no dia 20 de março.

Justifica o autor da proposição que a instituição da data comemorativa no Estado

tem por objetivo valorizar e homenagear os cuidadores de idosos, profissionais que

prestam seus  serviços  proporcionando cuidados,  atenção e  tratamento  digno  aos

idosos.

Não resta dúvida de que há uma demanda crescente para esse tipo de trabalho, já

que tem aumentado a população de idosos no País. De acordo com o Ministério da

Saúde, quase 4 milhões de idosos dependem de algum tipo de cuidado. Segundo

dados do IBGE, há hoje no Brasil cerca de 20 milhões de pessoas com idade superior

a 60 anos, o que representa 10,25% da população. Estima-se que, em 2020, esse

percentual chegue a 13%. Em 2040, o número de idosos poderá representar cerca de

24% da população e, em 2050, quase 30%.

Feitas essas considerações, esclarecemos que a Constituição da República, no art.

22, enumera as matérias sobre as quais a competência de legislar está reservada

privativamente à União; e no art. 30 indica aquelas que, por versarem sobre questões

de interesse local, devem ser tratadas pelos Municípios.

O  projeto  dispõe  sobre  matéria  inserida  na  competência  legislativa  do  Estado,

segundo teor do § 1º do art. 25 da Constituição da República. Trata-se da chamada

competência remanescente ou residual, que faculta ao Estado tratar das matérias que

não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Com efeito, a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela

Carta Magna em sua repartição de competência, razão pela qual se infere que cabe

ao Estado legislar sobre o assunto.

Ademais,  a  Constituição  mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz
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referência àquela consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a qualquer

membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso

em apreço.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.575/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente -

Rosângela Reis, relatora - Bruno Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.726/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.726/2011 tem por objetivo instituir o dia 12 de junho como Dia

de Conscientização da Cardiopatia Congênita.

Cardiopatia congênita é qualquer anormalidade na estrutura ou função do coração

que surge nas primeiras oito semanas de gestação, quando se forma o coração do

bebê.  Ocorre  por  uma  alteração  no  desenvolvimento  embrionário  da  estrutura

cardíaca e  é o  defeito  congênito  mais  comum. O diagnóstico  precoce,  durante  a

gravidez, é importante para o planejamento do parto e pode salvar a vida do bebê nas

cardiopatias mais complexas. A falta de informação é um dos maiores entraves ao

atendimento dessas pessoas.

Existem chances reais de cura e correções para os mais complexos defeitos na

estrutura do coração, o que não existe é um trabalho de conscientização sobre o
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tema. Por essa razão, o autor da proposição pretende instituir  uma data para que

ações sejam direcionadas à população com vistas a alertá-la sobre os fatores de risco

relacionados  aos  defeitos  no  coração,  bem  como esclarecê-la  e  informá-la  sobre

diagnósticos, tratamentos e centros especializados.

No  que  toca  aos  aspectos  jurídicos,  cumpre-nos  informar  que  a  República

Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de competências

entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados

de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de  competência

legislativa  própria,  respeitados  os  limites  estampados  no  ordenamento  jurídico.  À

União  compete  legislar  sobre  matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,

relacionadas  no art.  22  da  Constituição da República;  aos  Estados,  sobre  as  de

predominante  interesse  regional;  e,  aos  Municípios,  sobre  assuntos  de  interesse

local, conforme preceitua o art. 30, I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da Constituição Federal. É a chamada competência residual, que lhe reserva as

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia e dos Chefes do  Executivo,  do  Legislativo,  do Ministério

Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada. Infere-se,

portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a  iniciativa  do

processo legislativo.

É digno de nota o fato de que o art. 2o da proposição autoriza o Poder Executivo a

celebrar  parcerias  com  entidades  e  profissionais  multidisciplinares  envolvidos  no

diagnóstico e no acompanhamento das cardiopatias congênitas.

Nesse  ponto,  deve-se  esclarecer  que  a  norma  legal  somente  pode  autorizar  o

Poder Executivo a realizar ações quando há exigência constitucional nesse sentido. A

celebração de parcerias é ato de gestão desse Poder, decorrente de sua função de

administrar, assegurada pela separação dos Poderes, consubstanciada no art. 2º da
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Constituição  da  República.  Em  decorrência  disso,  é  inadequada  a  edição  de

dispositivo  autorizando o  Executivo  a  realizar  ação eminentemente  administrativa,

que, portanto, já faz parte de suas prerrogativas.

Projetos  de lei  que têm como objeto  autorizar  o  Executivo a fazer  algo  de  sua

competência são inócuos, sem efeito jurídico, tanto que o Supremo Tribunal Federal

decidiu que o Executivo não necessita da autorização do Legislativo para celebrar

convênios, suspendendo a eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual,

que determinava competir à Assembleia Legislativa “autorizar celebração de convênio

pelo Governo do Estado com entidade de direito público ou privado e ratificar o que,

por motivo de urgência, ou de interesse público, for efetivado sem essa autorização”.

À vista dessas considerações, o art. 2º da proposição deve ser suprimido.

Diante dessa justificativa, apresentamos, no final deste parecer, o Substitutivo nº 1,

que suprime a inadequação encontrada, adequando os demais dispositivos à técnica

legislativa, a fim de que o projeto de lei em análise possa tramitar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.726/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita, a ser

comemorado anualmente em 12 de junho.

§  1º  –  Se  a  data  a  que  se  refere  o  “caput”  não  corresponder  a  dia  útil,  será

transferida para o primeiro dia útil seguinte.

Art. 2º – Na data a que se refere o art. 1o, serão realizados no Estado eventos com

o  intuito  de  informar  a  sociedade  acerca  dos  fatores  de  risco  relacionados  às

cardiopatias congênitas, bem como sobre diagnósticos e formas de tratamento.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator – Rosângela Reis – Bruno

Siqueira – Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.812/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Délio  Malheiros,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo instituir o Dia Estadual do Oficial de Justiça.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  no  1.812/2011 tem como finalidade instituir  o  Dia Estadual  do

Oficial de Justiça, a ser comemorado, anualmente, no dia 5 de setembro.

Em sua justificação, o autor da matéria informa que a data escolhida coincide com o

dia instituído no âmbito federal para homenagear essa classe de servidores públicos.

Na Constituição da República,  o art.  22  enumera as matérias sobre as quais  a

competência de legislar  está reservada privativamente à União; e o art.  30 indica

aquelas que, por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas

pelos Municípios.

O projeto de lei em análise dispõe sobre matéria inserida na competência legislativa

do Estado,  segundo o §  1º  do  art.  25  da  Constituição da República.  Trata-se da

chamada competência remanescente ou residual, que faculta ao Estado tratar das

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Com efeito, a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela

Carta Magna em sua repartição de competência, razão pela qual se infere que cabe

ao Estado membro legislar sobre o assunto.

Ademais,  a  Constituição  mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz

referência àquela tratada na proposição sob comento. Portanto, a qualquer membro

deste  Parlamento  é  facultada  a  deflagração  do  processo  legislativo  no  caso  em
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apreço.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.812/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno Siqueira,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.836/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos Deputados Elismar Prado e Sargento Rodrigues, o projeto de lei em

epígrafe  tem  por  objetivo  instituir  o  Dia  do  Profissional  da  Segurança Pública  no

Estado.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.836/2011 tem como finalidade instituir o dia 24 de junho como

Dia do Profissional da Segurança Pública.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento

jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse

nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; aos Estados, sobre as

de predominante interesse regional; e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse

local, conforme preceitua o art. 30, I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da Constituição Federal. É a chamada competência residual, que lhe reserva as



937
____________________________________________________________________________

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia e dos Chefes do  Executivo,  do  Legislativo,  do Ministério

Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada. Infere-se,

portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a  iniciativa  do

processo legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.836/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Bruno Siqueira – Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.886/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo instituir a Semana Estadual da Liberdade de Imprensa.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.886/2011 tem como finalidade instituir a Semana Estadual da

Liberdade de Imprensa, a ser realizada, anualmente, na semana que compreender o

dia 21 de abril.

Esclarece  o  autor  que  a  escolha  da  data  tem  por  objetivo  fazer  com  que  as
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comemorações dessa semana coincidam com o feriado nacional  da  Inconfidência

Mineira.

No  que  toca  aos  aspectos  jurídicos,  cumpre-nos  informar  que  a  República

Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de competências

entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados

de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de  competência

legislativa  própria,  respeitados  os  limites  estampados  no  ordenamento  jurídico.  À

União  compete  legislar  sobre  matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,

relacionadas  no art.  22  da  Constituição da República;  aos  Estados,  sobre  as  de

predominante  interesse  regional;  e,  aos  Municípios,  sobre  assuntos  de  interesse

local, conforme preceitua o art. 30, I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da Constituição Federal. É a chamada competência residual, que lhe reserva as

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia e dos Chefes do  Executivo,  do  Legislativo,  do Ministério

Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada. Infere-se,

portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a  iniciativa  do

processo legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.886/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Rosângela Reis – Bruno Siqueira – Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.931/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
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De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Associação Comunitária do Fagundes – Ascofag –,

com sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.931/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Fagundes – Ascofag –, com sede no Município de Santo Antônio do

Amparo,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a

prestação de serviços que possam contribuir para o fomento e a racionalização das

explorações econômicas, especialmente as agropecuárias, e dessa forma melhorar

as condições de vida de seus associados.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  ações  econômicas,  culturais,

desportivas e sociais; fomenta e assiste as famílias dos agricultores no desempenho

de suas atividades; busca canais de comercialização dos produtos e serviços de seus

associados  por  meio  de  feiras  e  lojas;  promove  a  assistência  a  crianças,

adolescentes, gestantes e idosos; implementa programas de segurança alimentar e

combate  à  fome,  à  desnutrição  e  à  pobreza;  orienta  sobre  a  defesa  do  meio

ambiente.

Tendo em vista as ações realizadas pela Ascofag em defesa do pleno exercício da

cidadania de seus assistidos, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.931/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.934/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  de  Santo

Antônio do Amparo, com sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre

a proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.934/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares de Santo Antônio do Amparo, com sede no Município de

Santo Antônio do Amparo, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por  escopo  a  prestação  de  serviços  que  possam  contribuir  para  o  fomento  e  a

racionalização  das  explorações  econômicas,  especialmente  as  agropecuárias,  e

dessa forma melhorar as condições de vida de seus associados.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  ações  econômicas,  culturais,

desportivas e sociais; fomenta e assiste as famílias dos agricultores no desempenho

de suas atividades; busca canais de comercialização dos produtos e serviços de seus

associados  por  meio  de  feiras  e  lojas;  promove  a  assistência  a  crianças,

adolescentes, gestantes e idosos; implementa programas de segurança alimentar e

combate  à  fome,  à  desnutrição  e  à  pobreza;  orienta  sobre  a  defesa  do  meio

ambiente.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Isso posto, consideramos meritória  a iniciativa de se outorgar à Associação dos

Agricultores Familiares de Santo Antônio do Amparo o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.934/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.
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Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.943/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Busca  e  Localização  de

Desaparecidos – IBLD –, com sede no Município de Governador Valadares.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade.  Cabe agora a este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição, conforme preceitua o

art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.943/2011 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Busca  e  Localização  de  Desaparecidos  –  IBLD  –,  com  sede  no  Município  de

Governador Valadares, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por escopo divulgar e investigar pessoas desaparecidas.

Com esse propósito, a instituição propõe medidas junto ao poder público para a

elucidação  do  desaparecimento  de  pessoas  e  para  facilitar  o  enfrentamento  do

problema pelos familiares; busca ampla divulgação das ocorrências; estuda, pesquisa

e  divulga  as  causas  de  desaparecimentos  como  forma  de  prevenção;  mantém

parceria com instituições de ensino superior  para  a prestação de apoio jurídico e

psicológico aos familiares; faz intercâmbio de dados com entidades privadas e órgãos

públicos que trabalham com esse tema.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Instituto  de  Busca  e

Localização  de  Desaparecidos,  consideramos  meritório  que  lhe  seja  outorgado  o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.943/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2011.

Maria Tereza Lara, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.986/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Marques  Abreu,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo instituir a Semana Estadual para Conscientização e Prevenção contra o HPV.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.986/2011 tem como finalidade instituir a Semana Estadual

para  Conscientização e  Prevenção contra  o  HPV,  a ser  realizada anualmente  na

segunda semana de outubro.

O vírus do papiloma humano – HPV – é um vírus que infecta os queratinócitos da

pele ou mucosas e possui mais de 200 variações diferentes. A maioria dos subtipos

está associada a lesões benignas, mas certos tipos são encontrados em neoplasias

como o câncer de colo do útero, do qual se estima que sejam responsáveis por mais

de 90% dos casos verificados.

A principal  forma  de  transmissão  do  HPV é  por  contato  sexual,  sendo  essa  a

doença sexualmente transmissível – DST – mais frequente no mundo. Estima-se que

25% a 50% da população feminina mundial esteja infectada, e que 75% das mulheres

contraiam a infecção durante algum período de suas vidas. A maioria das situações

não  apresenta  sintomas  clínicos,  mas,  em  alguns  casos,  o  HPV  desenvolve

alterações que podem evoluir para um câncer.

Nesse passo,  o esclarecimento da população acerca da doença,  bem como da

importância do diagnóstico precoce e das formas de prevenção e tratamento é o

objetivo da semana que se pretende instituir.

No  que  toca  aos  aspectos  jurídicos,  cumpre-nos  informar  que  a  República

Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de competências

entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados
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de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de  competência

legislativa  própria,  respeitados  os  limites  estampados  no  ordenamento  jurídico.  À

União  compete  legislar  sobre  matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,

relacionadas  no art.  22  da  Constituição da República;  aos  Estados,  sobre  as  de

predominante  interesse  regional;  e,  aos  Municípios,  sobre  assuntos  de  interesse

local, conforme preceitua o art. 30, I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da Constituição Federal. É a chamada competência residual, que lhe reserva as

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplinamento  jurídico  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia e dos Chefes do  Executivo,  do  Legislativo,  do Ministério

Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada. Infere-se,

portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a  iniciativa  do

processo legislativo.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, o Substitutivo no 1, que promove a adequação do texto do projeto à técnica

legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.986/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana de Conscientização e Prevenção do HPV.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica instituída a Semana de Conscientização e Prevenção do Vírus do

Papiloma Humano – HPV –,  a  ser  realizada anualmente  na segunda semana de

outubro.

Art. 2o – Na data a que se refere o art. 1o, serão realizados no Estado eventos

voltados  à  conscientização  da  população  acerca  da  doença,  da  importância  do



944
____________________________________________________________________________

diagnóstico precoce e das formas de tratamento e prevenção.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – Bruno Siqueira - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.081/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

como escopo alterar o art. 1º da Lei nº 18.227, de 2009, que declara de utilidade

pública  a  Creche  Comunitária  Dona  Neuza  Rezende,  com  sede no  Município  de

Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.081/2011 tem por finalidade alterar o art. 1º da Lei nº 18.227,

de  2009,  que  declara  de  utilidade  pública  a  Creche  Comunitária  Dona  Neuza

Rezende,  com  sede  no  Município  de  Uberlândia,  com  o  objetivo  de  adequar  a

denominação da entidade à alteração aprovada na assembleia geral de 26/10/2009,

que mudou seu nome para Centro Educacional Dona Neuza Rezende.

Importante ressaltar  que a alteração estatutária  incidiu sobre a denominação da

entidade, que constinua com as mesmas características e finalidades, cumprindo os

requisitos exigidos pela Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de

utilidade pública.

O projeto em análise visa, pois, sanar o conflito existente entre a atual razão social

da entidade e a anterior, fixada pela Lei nº 18.227, de 2009. Nesse sentido, orienta-se

pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e

a consolidação das leis no Estado. Essa norma, em seu art. 13, determina que uma
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lei deve ser modificada por meio de outra lei que lhe dê nova redação, acrescente ou

revogue dispositivo.

Não há, portanto, óbice à tramitação do projeto de lei em análise nesta Casa.

Contudo, apresentamos o Substitutivo no 1, redigido no final deste parecer, com a

finalidade de promover a adequação do texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 2.081/2011 na forma do Substitutivo no 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 1° da Lei n° 18.227, de 1º de julho d e 2009, que declara de utilidade

pública  a  Creche  Comunitária  Dona  Neuza  Rezende,  com  sede no  Município  de

Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 18.227, de 1º de julh o de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1° – Fica declarado de utilidade pública o Ce ntro Educacional Dona Neuza

Rezende, com sede no Município de Uberlândia.”.

Art. 2° – A ementa da Lei n° 18.227, de 2009, passa  a ser: “Declara de utilidade

pública  o  Centro  Educacional  Dona  Neuza  Rezende,  com  sede  no  Município  de

Uberlândia.”.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente -

Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 723/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.725/2008,  regulamenta  os  Serviços  de

Atendimento  ao  Consumidor  no  Estado.  Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de
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25/3/2011, foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Em  decorrência  de  decisões  da  Presidência,  foram  os  Projetos  de  Lei  nºs

1.412/2011, 1.416/2011 e 1.428/2011 anexados à proposição em epígrafe.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto de lei em exame propõe a regulamentação dos Serviços de Atendimento

ao Consumidor, também conhecidos como SACs, no âmbito do Estado. Nos termos

do projeto compreende-se por SAC “o serviço telefônico com a finalidade de atender

às demandas dos consumidores referentes a informação, reclamação, cancelamento

de contrato, solicitação, suspensão ou cancelamento de serviço”.

O  projeto  trata  da  matéria  de  forma bem abrangente,  definindo  o  conceito  e  o

objetivo  do  SAC,  dispondo  sobre  a  acessibilidade  do  consumidor  ao  serviço,  a

qualidade  do atendimento,  o  acompanhamento  e  as  resoluções  das  demandas  e

também  sobre  o  cancelamento  dos  serviços.  O  projeto  também  estabelece

penalidades para o fornecedor ou comerciante que descumprir as suas disposições e

explicita, de forma inequívoca, que as suas disposições aplicam-se às empresas de

telefonia fixa, telefonia móvel, internet, tv a cabo, cartões de crédito e aos bancos

comerciais.

Projeto de idêntico teor foi apreciado na legislatura passada, ocasião em que esta

Comissão se manifestou pela constitucionalidade da matéria com as emendas que

apresentou. Ratificamos os argumentos jurídicos então exarados por esta Comissão,

nos seguintes termos:

“Os serviços de atendimento ao consumidor apresentam-se como uma demanda

cada vez mais presente nas modernas relações de consumo. Esses serviços, que,

em outras épocas, eram prestados por poucas empresas, geralmente multinacionais,

que possuíam uma política de transparência e de excelência no trato ao consumidor,

são, nos dias atuais, peças essenciais em determinadas relações de consumo. É de
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se admitir que a acentuação do mercado capitalista em muito ampliou as formas de

relações comerciais que se tornam cada vez mais complexas, requerendo, assim, um

redesenho do tratamento a ser conferido ao consumidor.

Todavia,  se,  de  um  lado,  os  SACs  surgiram  para  atender  às  demandas  dos

consumidores e à necessidade de transparência nas relações de consumo, por outro

lado  a  prestação  desses  serviços  vem  gerando  inúmeros  problemas  e  grande

insatisfação. A despeito de estarem prestando um serviço democrático, confortável e

esclarecedor ao cidadão, muitas empresas se utilizam desse serviço para dificultar o

cancelamento ou a suspensão de um serviço que, às vezes, sequer foi solicitado pelo

consumidor.  É inegável  que a contratação pela  via telefônica,  embora confortável

para as partes envolvidas, gera uma espécie de despersonalização do fornecedor,

deixando  o  consumidor  em  posição  extremamente  vulnerável.  Surge  daí  a

necessidade de que o direito venha a regular essa prática na busca do equilíbrio nas

relações de consumo.

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta Comissão

analisar, não vislumbramos óbice jurídico quanto à iniciativa parlamentar para iniciar o

processo legislativo,  uma vez que o art.  66 da Constituição do Estado não impõe

nenhuma restrição a esse respeito. A proposição cuida de instituir norma de proteção

ao consumidor, matéria de competência concorrente da União e dos Estados, nos

termos  do  art.  24,  inciso  VIII,  da  Constituição  Federal.  Assim,  compete  à  União

estabelecer normas gerais e aos Estados suplementá-las. Nos termos do dispositivo

constitucional,  inexistindo lei  federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a

competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades.

No âmbito nacional,  a norma geral  que regula as relações de consumo é a Lei

Federal  nº  8.078,  de  11/9/90,  o  denominado  Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor.  Essa norma constitui  um marco jurídico  na  proteção do consumidor,

tendo  conferido  densidade  à  norma  insculpida  no  inciso  XXXII  do  art.  5º  da

Constituição da República, que atribui ao Estado o dever de promover, na forma da

lei, a defesa do consumidor. O referido Código consagra, em seu art. 6º, o direito à

informação como um dos pilares da relação de consumo.

(...)
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No âmbito  federal,  não existe  lei  que discipline  especificamente  os  serviços  de

atendimento  ao  consumidor.  Existe,  sim,  o  Decreto  Federal  nº  6.523,  editado em

31/7/2008,  que regulamenta  a Lei  nº  8.078,  fixando normas gerais  sobre  o  SAC.

Todavia, o art. 1º do referido decreto restringe a sua aplicação aos prestadores de

serviços regulados pelo poder público federal. A proposição em comento, inspirada no

referido decreto, busca uma regulamentação estadual da matéria. Como já explicitado

no início do parecer, a matéria nos parece bastante oportuna e coaduna-se com as

orientações constitucionais.

No que  toca  à  abrangência  pretendida  pela  proposição,  encontramos  vícios  de

natureza jurídico-constitucional.  O parágrafo único do art.  1º do projeto estabelece

que as suas disposições aplicam-se às empresas de telefonia fixa, telefonia móvel,

internet, tv a cabo e cartões de crédito e aos bancos comerciais. Impõe-se registrar

que os serviços de telecomunicação e de radiodifusão sonora e de sons e imagens,

nos  termos  do  art.  21,  incisos  XI  e  XII,  da  Constituição  Federal,  são  prestados

diretamente ou concedidos pela União. Entendemos, assim, que os serviços de tv a

cabo, telefonia fixa, móvel e internet não podem ser regulados por norma estadual.

Um dos aspectos envolvidos na relação contratual  entre o poder concedende e o

concessionário do serviço público e protegidos pela Carta Federal é a participação

dos usuários na administração púbica, na qual se incluem as reclamações relativas à

prestação e à  qualidade dos  serviços  públicos  em geral.  Nessa ótica,  compete  à

União a  regulamentação e  a  fiscalização dos  serviços  prestados  pelas  empresas

concessionárias. O Supremo Tribunal Federal  já firmou o entendimento de que lei

estadual não pode interferir nas relações contratuais entre o poder concedente e o

concessionário do serviço público (Adin-MC 2299/RS, julgamento em 28/3/2001).

Ademais,  como  o  decreto  federal  já  cuidou  de  estabelecer  normas  a  serem

seguidas pelas empresas prestadoras de serviços regulados pela União na realização

de atendimento por telefone, não resta dúvida de que, para os serviços arrolados

acima, não se admite regulação estadual. Ainda que se advogue a tese de que essa

regulamentação é frágil, uma vez que foi expedida por meio de decreto, reafirmamos

que a competência para tanto é do poder concedente, pela via legal, contratual ou

regulamentar.
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Mostra-se, assim, necessária a delimitação das empresas fornecedoras de produtos

ou prestadoras de serviços que estarão submetidas às normas estaduais referentes

ao SAC, pois não se pode pretender que uma norma estadual se aplique a empresas

que não tenham sede no Estado. Não se pode deixar de observar que a prestação

dos  serviços  de  atendimento  por  telefone  merece certa  uniformização em âmbito

nacional, para facilitar a aplicação da norma. Se cada Estado da Federação editar

uma  norma  específica  e  diferente  sobre  tal  serviço,  impor-se-á  uma  grande

dificuldade  na  sua  prestação.  Não  se  quer,  com  esse  argumento,  fulminar  a

competência estadual para dispor sobre o tema, mas apenas afirmar que ela deve ser

exercida  da  forma  mais  cautelosa  possível,  para  assegurar  a  sua  efetividade  e

permanência no mundo jurídico.

Quanto aos serviços de banco e de cartão de crédito, entendemos ser possível a

sua  sujeição  aos  preceitos  de  lei  estadual,  uma  vez  que  tais  serviços  não  são

regulados pela União. A propósito,  faz-se necessário observar  que o conteúdo do

projeto não se confunde com a matéria atinente às atividades-fim das instituições

financeiras, não invadindo, dessa forma, a seara de competência da União, mas, ao

contrário, limitando-se a impor regras tendentes a garantir o direito de informação do

consumidor.  De  fato,  a  proposição  não  dispõe  sobre  política  de  crédito,  câmbio,

seguros  e  transferência  de  valores,  matérias  que,  nos  termos  do art.  22,  VII,  da

Constituição da República, competem privativamente à União. Também não invade a

competência reservada ao Congresso Nacional pelo art.  48, XIII, da Carta Magna,

para dispor sobre matéria financeira e funcionamento de instituições financeiras.

Ademais,  não  resta  dúvida  quanto  à  aplicabilidade  das  normas  de  defesa  do

consumidor  às atividades de natureza bancária,  financeira,  creditícia e securitária,

nos termos do § 2º do art. 3º da Lei no 8.078.

Deve-se enfatizar, por ser oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas

decisões, tem reconhecido a legitimidade constitucional de diplomas legislativos, até

mesmo municipais, que cuidam de estabelecer normas de proteção e segurança do

consumidor em estabelecimentos bancários.

Mostra-se, ainda, equivocado o conceito traçado no art. 1º da proposição para o

serviço  de  atendimento  ao  consumidor,  considerado  como  aquele  prestado
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exclusivamente por telefone. Ora, o atendimento ao consumidor nem sempre se dá

pela via telefônica, sendo muito mais abrangente. Assim, propomos que tal dispositivo

seja aperfeiçoado, de forma que fique claro que a proposição visa a regular somente

os serviços de atendimento ao consumidor prestados por telefone e por empresas

fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviço, inclusive as concessionárias de

serviço público estadual, com atividade no Estado.

Ressaltamos, ainda, a necessidade de retirar da proposição em estudo dispositivos

que minudenciam em demasia a aplicabilidade da norma. O texto legal deve primar

pela  generalidade e  abstração,  buscando a  fixação de regras  básicas  e perenes,

sendo próprio  do regulamento,  em contrapartida,  o detalhamento necessário  para

garantir efetividade à norma. Contudo, impõe-se destacar a dificuldade, em face da

peculiaridade do tema, de se distinguir, em alguns momentos, o que é detalhamento

excessivo,  impróprio  para  o  texto  da  lei,  ou  necessário.  Ressaltamos  que

determinados  dispositivos  do  projeto,  embora  à  primeira  vista  possam  parecer

específicos por demais, justificam-se sob pena de se retirar a eficácia pretendida pela

norma. Como exemplo, podemos citar o dispositivo que limita o tempo máximo dos

atendimentos ao consumidor.

Para adequar a proposição ao ordenamento jurídico bem como à técnica legislativa,

apresentamos as Emendas nºs 1 a 7, redigidas ao final deste parecer.

A Emenda nº 1 propõe nova redação ao ‘caput’ e ao parágrafo único do art. 1º da

proposição,  para  especificar  a  abrangência  e  o  objetivo  do  SAC,  pelas  razões

aduzidas neste parecer. Ressaltamos que, em decorrência da nova redação proposta

para  o  referido  dispositivo,  julgamos  desnecessária  a  especificação  da  sua

aplicabilidade aos serviços de banco e cartões de crédito, pois estes estão incluídos

na conceituação proposta.

As Emendas nºs 2 a 4 propõem a supressão ou o aperfeiçoamento de dispositivos

do projeto que, como já dito, trazem detalhamentos impróprios para o texto legal ou

podem ser unificados em um único dispositivo .

A Emenda nº 5 propõe nova redação ao art. 11 da proposição para deixar claro o

seu objetivo de assegurar um atendimento adequado ao consumidor por parte do

atendente do SAC, que deve possuir os dados e as informações técnicas sobre o
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serviço. Da forma como está redigido, o dispositivo pode ensejar o entendimento de

que  o  projeto  está  pretendendo  disciplinar  a  profissão  dos  operadores  de

“telemarketing”, matéria que foge à seara de competência estadual.

A Emenda nº 6 tem o único objetivo de aprimoramento quanto à técnica legislativa.

Já a Emenda nº 7 altera a redação do art. 27 do projeto de lei, de modo que as

penalidades de multa a serem aplicadas aos infratores da lei sejam aplicadas nos

termos do art. 56 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Ressaltamos,  por  ser  oportuno,  a  necessidade  de  que  as  comissões  de mérito

procedam a uma criteriosa análise da proposição em tela, visando a adequá-la às

reais necessidades do mercado,  especialmente no que se refere aos prazos para

resolução  das  demandas  dos  consumidores  e  de  tempo  máximo  referente  aos

atendimentos”.

Por  fim,  informamos que acolhemos,  no  texto  da  Emenda nº  1,  a  sugestão de

emenda apresentada nesta Comissão pelo próprio autor do projeto, que prevê que o

atendimento ao consumidor através de “chat” somente poderá ser oferecido caso haja

disponibilização do serviço pela via telefônica.

Quanto aos projetos de lei anexados, manifestamo-nos por sua constitucionalidade

e informamos que o seu conteúdo já estão, de certa forma, previstos no texto do

projeto de lei em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 723/2011 com as Emendas nºs 1 a 7, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – O Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC – prestado por telefone

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços com atividade

no Estado e por concessionárias de serviço público estadual rege-se pelo disposto

nesta lei.

§ 1º – O SAC tem por objetivo garantir  ao consumidor  acesso a informações e

atendimento de reclamações, pedido de cancelamento de contrato e suspensão ou

cancelamento de serviços;
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§  2º  –  O  atendimento  ao  consumidor  através  de  “chat”  somente  poderá  ser

oferecido caso haja disponibilização de atendimento telefônico.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação e suprima-se o art. 2º:

“Art.  3º  –  O  SAC,  sempre  que  oferecer  “menu”  eletrônico,  incluirá,  entre  as

primeiras  alternativas,  as  opções  de  reclamações,  cancelamento  de  serviços  e

contato direto com o atendente.

§  1º  –  Quando  o  acesso  inicial  ao  atendente  for  condicionado  ao  prévio

fornecimento  de  dados  pelo  consumidor,  estes  restringir-se-ão  ao  número  do

Cadastro  de  Pessoas  Físicas  –  CPF  –,  no  caso  de  pessoa  física;  ao  Cadastro

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ –, no caso de pessoa jurídica; ou ao código

do cliente.

§ 2º - O tempo máximo para o efetivo contato com o atendente, quando essa opção

for selecionada pelo consumidor, será de sessenta segundos.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:

“Art.  4º  –  Será  garantido  o  acesso  das  pessoas  com  deficiência  física,

especialmente auditiva ou de fala, ao Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC

–, condicionada tal exigência à disponibilidade de tecnologia no mercado nacional.“.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:

“Art. 8º – Será garantido acesso único ao consumidor quando a consulta se referir a

mais de um serviço prestado pela mesma empresa ou grupo empresarial.”.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao “caput” do art. 11 a seguinte redação e suprima-se o art. 12:

“Art.  11  –  O atendente  do  SAC deverá  estar  capacitado para  prestar  todas  as

informações  técnicas  e  procedimentais  necessárias  para  realizar  atendimento

adequado ao consumidor, em linguagem clara e acessível.”.

EMENDA Nº 6

Substitua-se, no “caput” do art.  17, a expressão “registro numérico (protocolo de

atendimento)” pela expressão “número de protocolo de atendimento” e, no § 2º do
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mesmo artigo, a expressão “registro numérico” pela expressão “número do protocolo”.

EMENDA Nº 7

Dê-se ao art. 27 a seguinte redação:

“Art.  27  –  As  empresas  que  não  cumprirem  as  normas  estabelecidas  nesta  lei

ficarão sujeitas às penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 726/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei  em epígrafe, fruto do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.353/2008, “dispõe sobre o giz antialérgico no

Estado de Minas Gerais”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde para receber parecer, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102 do Regimento Interno.

Cumpre-nos, inicialmente, examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  obrigar  as  instituições  de  ensino  público  e

privado do Estado a adotarem o giz antialérgico em substituição ao giz de gesso.

Primeiramente, esclarecemos que, com o intuito de respaldar a elaboração deste

parecer,  requeremos,  nos  termos  regimentais,  que  o  projeto  fosse  baixado  em

diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  a  fim  de  que  aquela  Pasta  se

manifestasse acerca da matéria. Em resposta à diligência, foi encaminhada a esta

Casa, por meio de ofício,  nota técnica elaborada pela referida Secretaria,  na qual

ficou esclarecido que a aquisição de material é realizada diretamente pelas unidades

escolares,  ouvido  o  colegiado  escolar,  por  meio  de  recursos  repassados  pela

administração central, já devidamente regulamentados.
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É importante ressaltar que projeto com conteúdo idêntico tramitou nesta Casa no

ano de 2008, oportunidade em que esta Comissão analisou detidamente a matéria no

que tange ao juízo de admissibilidade, concluindo pela sua constitucionalidade. Como

não  houve  mudanças  jurídicas  supervenientes  que  propiciassem  uma  nova

interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o  posicionamento  expressado

anteriormente e reproduzir a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

“(...) ressaltamos a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, conforme estabelece o inciso

XII, “in fine”, do art. 24 da Constituição da República.

E  ainda,  no  tocante  à  proteção  e  defesa  da  saúde,  os  arts.  196  e  186  das

Constituições Federal e Estadual, respectivamente, dispõem que a saúde é direito de

todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante  políticas  sociais  e  econômicas  que

visem à redução do risco de doenças e de outros agravos.

No âmbito infraconstitucional, a Lei no 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de

Saúde  do  Estado,  enfatiza  as  normas  constantes  das  Constituições  Federal  e

Estadual, estabelecendo, em seu art. 3o, que a ‘saúde é um direito fundamental do

ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis a seu pleno

exercício’.

Vê-se,  dessa  forma,  que  a  medida  proposta  no  projeto  em  estudo  está  em

consonância com os objetivos constitucionais e legais que militam em benefício da

proteção e da defesa da saúde humana, devendo o projeto sob comento prosperar

nesta Casa Legislativa.”

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 726/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 746/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.997/2009, “cria a política estadual sobre os

cuidados com a saúde em relação ao uso do computador”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do  Regimento  Interno,  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação

A proposição em exame propõe a criação de uma política estadual com o objetivo

de orientar os estudantes das escolas públicas estaduais de ensino fundamental e

médio sobre os cuidados com a saúde em relação ao uso do computador. Para tanto,

estabelece  que  o  poder  público  deverá  realizar  seminários,  debates,  cursos  de

formação e divulgar o assunto nos meios de comunicação em massa. Prevê ainda a

criação de uma cartilha com orientações sobre o tema a ser distribuída gratuitamente

aos  estudantes  das  escolas  públicas  e  determina  o  conteúdo  a  ser  inserido  na

cartilha.

De  acordo  com  a  justificação  apresentada  pelo  autor  da  proposição,  o  uso

inadequado  do  computador  pode  gerar  muitos  danos  à  saúde,  afetando

principalmente a visão ao causar miopia. Constata-se assim que a informação sobre

hábitos  adequados aos usuários  do  computador,  como tempo de uso,  higiene do

equipamento, postura durante a utilização, pode contribuir para a proteção da saúde

dos usuários.

Projeto  de  igual  teor  foi  apreciado  na  legislatura  passada,  ocasião  em  esta

Comissão se manifestou pela constitucionalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou. Ratificamos os argumentos jurídicos então exarados por esta

Comissão, nos seguintes termos:

“Primeiramente, ressaltamos a competência concorrente da União, dos Estados e

do  Distrito  Federal  para  legislar  sobre  proteção  e  defesa  da  saúde,  conforme

estabelece o inciso XII, ‘in fine’, do art. 24 da Constituição da República.
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Por  sua  vez,  os  arts.  196  e  186  das  Constituições  Federal  e  Estadual,

respectivamente,  dispõem  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doenças e de outros agravos.

No âmbito infraconstitucional, a Lei no 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de

Saúde  do  Estado,  enfatiza  as  normas  constantes  das  Constituições  Federal  e

Estadual, estabelecendo, em seu art. 3o, que a ‘saúde é um direito fundamental do

ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis a seu pleno

exercício’.

Quanto  à  implementação  de  políticas  por  meio  de  lei,  esclarecemos  que  esta

Comissão entende que projeto de lei, ainda que de iniciativa de parlamentar, pode

fixar  diretrizes  de  políticas  públicas  estaduais,  não  se  admitindo,  todavia,  que  a

proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas.

Com  efeito,  há  que  se  observar  que  o  projeto  em  tela  estabelece  ações

minudenciadas  que são inerentes  à  atividade do Poder  Executivo,  ferindo,  dessa

forma, o princípio da separação de Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição da

República,  que  estabelece  as  regras  de  competência  de  cada  Poder.  Se  ao

Legislativo cabem as competências legiferante e fiscalizadora, ao Executivo cabem

as atividades administrativas.

Resulta daí  o entendimento reiterado nesta Comissão de que a elaboração e a

execução  de  programas  ou  planos  de  governo  são  atividades  eminentemente

administrativas,  que  não  demandam,  por  via  de  regra,  previsão  legal.  Afinal,  o

programa prevê, de forma detalhada, o ‘modus operandi’ da ação administrativa para

a implementação de determinada política pública. A atividade legislativa, por sua vez,

opera no  plano da abstração e da  generalidade e  não pode avançar  a ponto  de

minudenciar  a  ação  executiva,  prescrevendo  a  implementação  de  programa

governamental, pois isso iria esvaziar a atuação institucional do Executivo e contrariar

o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Nesse sentido, vale ressaltar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na

Decisão de Questão de Ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

224  (ADIQO  224/RJ),  que  decidiu  não  ser  pertinente  a  edição  de  lei  específica
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criando programa, ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição da

República, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Todavia,  em  face  da  importância  do  tema,  consideramos  oportuno  o

aperfeiçoamento da proposição de modo a estabelecer normas mais genéricas que

garantam o acesso da população a informações sobre o uso correto do computador.

Para tanto apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que institui a

semana de conscientização sobre o uso do computador, com o intuito de esclarecer a

população e de contribuir para a diminuição de riscos à saúde. Retiramos do texto do

projeto os dispositivos que constituam ações meramente administrativas, bem como

aqueles que definem competências específicas para órgãos do Poder Executivo.

Entendemos, por fim, que as ações do poder público a serem desenvolvidas na

semana de conscientização sobre o uso do computador deverão se estender a toda a

sociedade para permitir  que diversas instituições,  inclusive  as  escolas,  encontrem

soluções criativas e adequadas a suas realidades para estimular os cuidados com a

saúde ao se usar o computador”.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  746/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado do Computador.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado do

Computador, a ser realizada anualmente, na segunda semana do mês de setembro,

com o objetivo de esclarecer a sociedade sobre os cuidados com a saúde em relação

ao uso do computador.

Parágrafo  único  –  Na  semana  a  que  se  refere  o  “caput”,  serão  realizadas

campanhas e palestras com profissionais da área de saúde, em escolas, repartições

públicas e unidades de saúde.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.
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Sebastião Costa,  Presidente – Luiz Henrique,  relator – Rosângela Reis – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 756/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Wander  Borges,  o  Projeto  de  Lei  nº  756/2011 confere

preferência  aos  portadores  da  doença  de  Parkinson  na  aquisição  de  unidades

populares edificadas pelo Estado.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que opinou pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora a esta Comissão para receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento estabelece a preferência aos portadores da doença de

Parkinson na aquisição de unidades habitacionais populares edificadas pelo Estado,

reservando-lhes 5% das unidades construídas.

A doença  de  Parkinson  se  caracteriza  como  doença  degenerativa  do  sistema

nervoso central,  com evolução progressiva e sem causa conhecida,  que acomete

principalmente  o sistema motor,  cujos  sintomas mais  comuns são:  tremor,  rigidez

muscular,  diminuição  da  mobilidade  e  alterações  posturais.  Por  ser  a  doença

progressiva, os sintomas tendem a se agravar com o tempo, tornando a mobilidade

mais limitada, o que amplia a dificuldade para o exercício autônomo das atividades da

vida diária.

As pessoas acometidas por essa doença sofrem uma redução em sua capacidade

laboral,  o  que,  associado ao  fato  de  sua incidência  prevalecer  sobre  o  grupo de

pessoas  de  meia-idade,  produz  consequências  sociais  que  requerem  uma

intervenção do Estado por meio de políticas inclusivas. Isso justifica diversas ações

que vêm surgindo em atenção à situação de pessoas que padecem dessa doença.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem criado normas que visam a facilitar a

inclusão da pessoa com deficiência à sociedade, bem como facilitar o seu acesso ao
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direito à moradia. Com esse objetivo, foi editada a Lei nº 17.248, de 27/12/2007, que,

ao  revogar  a  Lei  nº  11.048,  de  18/1/93,  reservou  às  pessoas  com  deficiência

percentual de 12% das unidades habitacionais construídas por programas financiados

pelo poder público, ressaltando-se que a comprovação da deficiência se dá por meio

de laudo oficial.

O conceito de deficiência adotado por essa lei está previsto na Lei nº 13.465, de

12/1/2000, segundo a qual pessoa com deficiência é toda aquela que apresente uma

desvantagem no que se refere à orientação, à independência física ou à mobilidade,

ou de ordem neuropsíquica, que acarrete dificuldade para o exercício de ocupação

habitual, para a interação social e para a independência econômica. Assim, conforme

as  características  da  doença  de  Parkinson  anteriormente  apresentadas,  pode-se

considerar que as pessoas acometidas por essa doença são deficientes.

Por essa razão, o objetivo do projeto original, no entender desta Comissão, pode

ser alcançado por meio da Lei nº 17.248, de 2007, sendo desnecessária norma que

se destine ao grupo específico de pessoas com doença de Parkinson.

No  entanto,  como  observou  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  há  que

aperfeiçoar  questões  pontuais  na  Lei  nº  13.465,  que  estabelece  o  conceito  de

deficiência para fins de concessão de benefícios no Estado. Dessa forma, algumas

alterações precisam ser promovidas: a adequação do conceito de deficiência visual à

legislação  federal  e  a  inclusão  das  pessoas  com  distúrbios  comportamentais,

neurológicos ou psíquicos de caráter permanente.

Para estender a pessoas com distúrbios neurológicos permanentes os benefícios

concedidos pela Lei nº 17.248, de 2007, a Comissão anterior apresentou substitutivo

em que dá nova redação ao inciso III do art. 2º da Lei nº 13.465, de 2000, suprimindo

do dispositivo a expressão restritiva “de caráter transitório”.

Quanto à adequação do conceito de deficiência visual, conforme o disposto na lei

citada, considera-se pessoa com deficiência visual quem apresente acuidade visual

igual ou inferior a 10%, ou seja, 20/200 na escala Snellen. Esse parâmetro estava de

acordo  com  a  legislação  federal  que  normatizava  o  assunto.  No  entanto,  com  a

posterior  alteração  da  legislação  federal  no  tocante  a  esses  limites,  torna-se

necessário adequar  a lei  estadual,  passando-se a considerar  deficiência visual  os
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casos em que a acuidade visual seja igual ou inferior a 0,3 no melhor olho, com a

melhor  correção  óptica,  ou  em que  a  somatória  da  medida  do campo  visual  em

ambos os olhos seja igual ou inferior a 60º.

Essas  alterações  já  foram  propostas  no  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela

Comissão de Constituição e Justiça, com o qual concordamos.

Por  outro  lado,  a  Lei  nº  13.465  contém  outras  impropriedades  que  julgamos

importante sanar por meio do projeto de lei em análise. No texto da norma há o termo

“pessoa portadora de deficiência”. A partir dos anos 1980, passou-se a utilizar o termo

“deficientes”  e  as  expressões  "pessoa  portadora  de  deficiência"  e  "portadores  de

deficiência",  por  influência  do  Ano  Internacional  e  da  Década  das  Pessoas

Deficientes,  estabelecidos  pela  ONU.  Cabe  esclarecer  que  o  termo  “portadores”

implica que alguém “porta” alguma coisa temporariamente, ou seja, que é possível se

desvencilhar do que é portado tão logo seja possível. A deficiência, na maioria das

vezes,  é algo permanente,  portanto,  não cabe a utilização do termo “portadores”.

Como a língua pode reforçar a segregação e a exclusão, por volta da metade da

década de 1990, a terminologia utilizada passou a ser "pessoas com deficiência", que

permanece até hoje. Pretende-se, com a expressão, ressaltar a pessoa, e não sua

deficiência, valorizando-a independentemente de suas condições físicas, sensoriais

ou intelectuais. Dessa forma, a expressão utilizada na lei está desatualizada.

A fim de sanar essa impropriedade conceitual, apresentamos a Emenda nº 1, no

final deste parecer, ao Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 756/2011, no 1º turno,

na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se o seguinte art. 3º ao Substitutivo nº 1, transformando-se o atual art.

3º em art. 4º:

“Art. 3º – Fica substituída, na ementa, no art. 1º e no art. 4º da Lei nº 13.465, de

2000, a expressão ‘pessoa portadora de deficiência’ por ‘pessoa com deficiência’.”.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.
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Pompílio Canavez, Presidente – Celinho do Sinttrocel, relator – Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 835/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.105/2007, cria o “Programa Mineiro Solidário

de  Incentivo  à  Produção  e  Consumo  de  Biodiesel  –  Soldiesel  –  e  dá  outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 530/2011, de autoria  dos Deputados Neilando Pimenta

e Fred Costa, que institui a política estadual de incentivo à cadeia do biodiesel como

alternativa de combustível no Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente,  cumpre-nos  examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo criar o Programa Mineiro Solidário

de Incentivo à Produção e Consumo de Biodiesel – Soldiesel.

É oportuno ressaltar  que proposições idênticas tramitaram nesta Casa em duas

legislaturas  anteriores  (Projetos  de  Leis  nºs  1.968/2004  e  1.105/2007).  Em  sua

tramitação,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.968/2004  foi  anexado  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.408/2004, que, por sua vez, foi convertido na Lei nº 15.976, de 2006, a qual institui

a  política  estadual  de  apoio  à  produção  e  à  utilização  do  biodiesel  e  de  óleos

vegetais, regulamentada pelo Decreto nº 44.345, de 2006.

Na última legislatura, esta Comissão analisou detidamente a matéria no que tange

ao juízo de admissibilidade e apresentou substitutivo. Vale conferir o posicionamento

expressado anteriormente  e  reproduzir  a  argumentação jurídica  apresentada,  que

levou em consideração os dispositivos constantes na Lei nº 15.976, de 2006:



962
____________________________________________________________________________

“Examinado  o  projeto  à  luz  dessa  lei,  constatamos  que  apenas  o  art.  3º  e  o

parágrafo único do art. 4º da proposição inovam a ordem jurídica.

Em relação ao art. 3º, que altera a Lei nº 13.803, de 2000, conhecida por lei ‘Robin

Hood’, a medida não contraria o ordenamento constitucional, conforme se depreende

da leitura do art. 158, inciso IV, e de seu parágrafo único, inciso II, da Constituição

Federal, que autoriza o Estado a disciplinar, por lei, a forma de repasse de parte da

receita  do  ICMS pertencente aos Municípios.  No caso,  o autor  pretende inserir  o

critério ‘somatório das áreas destinadas ao plantio de oleaginosas para a produção de

biodiesel’, sob a denominação de ‘Área de Proteção Ambiental II’, na alínea ‘c’, item

III, do Anexo IV da mencionada lei ordinária. (...)

Já  em  relação  ao  parágrafo  único  do  art.  4º,  que  determina  ao  Executivo  a

implantação de órgão encarregado de gerir o Programa Mineiro Solidário de Incentivo

à Produção e Consumo de Biodiesel, observamos que tal medida contraria o disposto

no art. 66, III, ‘f’, da Constituição do Estado, que assegura ao Governador do Estado

a competência privativa para iniciar o processo legislativo em matéria relacionada à

organização administrativa no âmbito do Poder Executivo”.

Acrescente-se, no entanto, que os dispositivos da Lei nº 13.803, de 2000, que a

proposição  em  análise  pretende  alterar  e  que  foram  objeto  do  substitutivo

apresentado  na legislatura  passada,  foram  expressamente  revogados  pela  Lei  nº

18.030, de 2009, que atualmente dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do

produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios. Assim, o fato de a nova

legislação regulamentar  a questão com novos critérios  inviabiliza  a  tramitação do

projeto de lei na forma em que foi apresentado.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  manifestar-se  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  530/2011,  anexado  à

proposição.

Observamos que esta Comissão já se manifestou sobre o Projeto de Lei 530/2011,

no entanto este foi anexado à proposição em análise em razão da Decisão Normativa

da  Presidência  nº  16,  de  2007,  que  estabelece  que  os  autores  de  proposições

arquivadas terão preferência, pelo prazo de 90 dias contados do início da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária, para apresentar novamente à Casa suas propostas.
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Como já consta do parecer aprovado por esta Comissão, ao analisarmos o texto da

Lei  nº  15.976,  de 2006,  que institui  a  política estadual  de  apoio  à produção e  à

utilização do biodiesel e de óleos vegetais, verificamos que as principais medidas e

diretrizes previstas no projeto anexo já foram estabelecidas pela citada lei .

Assim sendo, tendo em vista a relevância da matéria, apresentamos, ao final deste

parecer,  em  observância  à  consolidação  das  normas  jurídicas,  substitutivo  que

acrescenta  à  Lei  nº  15.976,  de  2006,  o  conteúdo essencial  do  Projeto  de  Lei  n°

530/2011.

Por  fim,  cabe-nos  esclarecer  que,  em  obediência  ao  Regimento  Interno,  esta

Comissão, em sua esfera de competência, aprecia a proposição exclusivamente sob

o  aspecto  jurídico-constitucional,  cabendo  a  avaliação  da  conveniência  e  da

oportunidade da matéria às comissões de mérito.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  835/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta incisos ao art. 2º da Lei nº 15.976, de 13 de janeiro de 2006, que dispõe

sobre a política estadual de apoio à produção e à utilização do biodiesel e de óleos

vegetais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 15.976, de 13 de janeiro de 2006, fica acrescido dos

seguintes incisos:

“Art. 2º – (...)

V – diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera;

VI – gerar emprego e renda;

VII – incentivar a criação de um polo de pesquisa sobre combustíveis renováveis.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Bruno Siqueira  -  Luiz

Henrique.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.132/ 2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.969/2009, “p roíbe aos restaurantes, bares,

casas  noturnas  e  estabelecimentos  congêneres  a  prática  da  obrigatoriedade  de

consumação mínima e dá outras providências”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou.

Posteriormente,  foi  a  proposição  encaminhada  à  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor  e  do  Contribuinte  para  receber  parecer  quanto  ao  mérito,  recebendo

parecer pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão

anterior.

Vem,  agora,  a  matéria  a  esta  Comissão para  ser  analisada,  nos  lindes  de  sua

competência

Fundamentação

O projeto em estudo pretende proibir a cobrança da chamada consumação mínima

nos  restaurantes,  bares,  casas  noturnas  e  estabelecimentos  similares  do  Estado.

Conforme consta  na  justificação da proposta,  o  valor  exigido a  esse título  tem a

característica de venda casada, o que é considerado conduta abusiva e ilegal.

Conforme  justifica  o  autor  do  projeto,  nos  bares,  nas  danceterias  e  nas  casas

noturnas, o consumidor se vê obrigado a beber, mesmo que não queira ou não possa.

Tem que comer, mesmo sem fome. Há muito a prática da consumação mínima se

institucionalizou. Ninguém reclama, ninguém questiona. Aceita-se, como se fosse lei.

É preciso que a pessoa tenha a liberdade de entrar e, apenas se quiser, comer ou

beber. O valor exigido na entrada tem característica de venda casada porque, para

entrar ou conhecer o lugar, deve-se gastar o que o proprietário estipular. De acordo

com a visão do autor, essa cobrança é uma imposição ilegal e imoral.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua douta análise, não vislumbrou óbice

à tramitação da matéria. Fez alusão à Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90, que contém o
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Código de Proteção e Defesa do Consumidor, por considerar a matéria afeta a essa

legislação. Considerou abusiva a venda casada e defendeu a liberdade de escolha do

consumidor, notadamente no que diz respeito aos limites e às quantidades do produto

ou serviço fornecidos.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, ao analisar a proposição

quanto ao mérito, teceu importantes comentários acerca da legislação que contempla

a matéria. Entendeu que o reclame da proposição encontra pleno amparo no Código

de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme dispõe seu art. 6°, incisos II e IV,

acrescido ainda do art.  39,  I,  do citado diploma legal. Acatou o Substitutivo n° 1,

oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça, por entender que o projeto foi

aprimorado.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art.100, combinado com

o  art.102,  inciso  VII,  alínea  “d”,  do  Regimento  Interno,  qual  seja,  analisar  a

repercussão  financeira  das  proposições,  constatamos  que  o  projeto  não  gera

despesas para os cofres públicos. Pelo contrário, poderá haver ingresso de recursos,

à medida que as multas forem aplicadas, caso se descumpra a legislação em vigor.

Não trata  de  mudança  de  alíquota  ou  de  base  de  cálculo  de  imposto,  não  gera

despesa de caráter continuado, nem prevê renúncia de receita,  razão pela qual  o

projeto  não  fere  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Acatamos  também  o  referido

substitutivo, uma vez que aprimora o projeto.

A medida visa propiciar o bem-estar dos cidadãos, na medida em que protege o

consumidor, o que tem relevante significado social. Por essas razões, o projeto deve

prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.132/2011, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentad o pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  –  Antônio  Júlio,  relator  –  Romel  Anízio  –  Doutor  Viana  –

Sargento Rodrigues.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.281/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.179/2008, altera a Lei nº 14.171, de 2002,

que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene

– e dá outras providências.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em comento tem o propósito de introduzir os incisos III e IV e modificar a

redação do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 14.171, de 2002, que cria o Instituto

de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene – e dá outras

providências. O que se pretende é ampliar  a área de alcance dessa entidade,  de

maneira  a  incluir  os  Municípios  que  integram  a  Microrregião  de  Diamantina,

pertencente  à  Mesorregião  do  Jequitinhonha,  e  os  Municípios  que  integram  a

Microrregião  de  Conceição  do  Mato  Dentro,  pertencentes  à  Mesorregião  Central

Mineira,  o que deve ser  apurado com base em mapa elaborado pelo Instituto de

Geociências Aplicadas – IGA.

O Idene é uma autarquia do Poder Executivo vinculada à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, conforme

prevê o art. 12, V, da Lei Delegada nº 179, de 2011, que dispõe sobre a organização

básica e a estrutura da administração pública do Executivo do Estado.

O objetivo institucional dessa entidade autárquica é promover o desenvolvimento

econômico e social das regiões Norte e Nordeste do Estado, e suas atribuições estão

enumeradas  no  art.  148  da  Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  que  dispõe  sobre  a

estrutura  orgânica  da  administração  pública  do  Poder  Executivo  e  dá  outras

providências. Assim, compete ao Idene formular e propor diretrizes, planos e ações

necessários ao desenvolvimento econômico e social das regiões Norte e Nordeste,
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compatibilizando-os  com  as  políticas  dos  governos  federal  e  estadual;  planejar,

coordenar,  supervisionar,  orientar e executar plano,  programa, projeto ou atividade

permanente ou emergencial de combate aos efeitos da seca, em consonância com as

diretrizes  governamentais,  especialmente  as  emanadas  do  Conselho  de

Desenvolvimento do Semiárido Mineiro; observar os interesses das regiões Norte e

Nordeste  e  articular  formas  de  atuação  com  os  demais  órgãos  e  entidades  dos

Poderes Executivos municipais, estadual e federal que atuam na região.

De acordo com a sistemática legal em vigor, a área de atuação do Idene abrange os

Municípios  das  Mesorregiões  Norte  de  Minas  e  Mucuri  e  os  demais  Municípios

integrantes das bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha e São Mateus bem como

os  Municípios  da  Microrregião  de  Curvelo,  pertencente  à  Mesorregião  Central

Mineira.  Entretanto,  existem  outras  comunas  carentes  e  com  baixo  Índice  de

Desenvolvimento Humano – IDH –, as quais não foram abrangidas pela lei que se

pretende  modificar.  Trata-se  dos  Municípios  que  compõem  a  Microrregião  de

Diamantina e dos que integram a Microrregião de Conceição do Mato Dentro.

No caso de Diamantina,  não  obstante sua condição de Patrimônio  Histórico  da

Humanidade,  trata-se  de  cidade  carente  de  recursos  financeiros,  a  merecer

tratamento especial do Estado para reduzir as desigualdades sociais,  a pobreza e

fomentar o desenvolvimento econômico e social. A sua inserção no campo de ação

da autarquia Idene poderá trazer melhorias  significativas na qualidade de vida de

seus  habitantes,  mediante  a  concessão  de  incentivos  fiscais  e  a  implantação  de

projetos ou programas voltados para o crescimento econômico.

O mesmo pode ser dito em relação ao Município de Conceição do Mato Dentro,

que,  apesar  das paisagens naturais  e das belas  cachoeiras  e quedas-d’água,  faz

parte de uma região pobre e de parcos recursos financeiros. Sem o auxílio do Estado,

fica difícil a implementação de programas ou projetos industriais que valorizem as

potencialidades  locais  e  sirvam  de  alavanca  para  o  progresso  e  o  crescimento

sustentável. Aliás, o Estado tem um papel fundamental para o desenvolvimento das

comunas, pois um de seus objetivos prioritários é precisamente o de dar assistência

ao  Município,  principalmente  ao  de  escassas  condições  de  propulsão

socioeconômica, conforme determina o art. 2º, VIII, da Carta mineira.
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Portanto, a proposição reveste-se de elevado alcance social,  na medida em que

busca  promover  a  regionalização  das  ações  administrativas  e  o  equilíbrio  no

desenvolvimento das coletividades, o que atesta a conveniência e oportunidade da

matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.281/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Gustavo Corrêa,  Presidente e relator - Délio  Malheiros -  Ivair  Nogueira -  Neider

Moreira - Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.435/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o Projeto de Lei nº 1.435/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.148/2009, “institui a obrigatoriedade de os

Centros de Formação de Condutores – CFCs – ministrarem um mínimo de horas/aula

nas rodovias fora do perímetro urbano”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

para receber  parecer.  Compete agora  a  esta Comissão pronunciar-se quanto aos

aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  conforme

dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  tela  objetiva  acrescentar  aos  requisitos  para  habilitação  de

condutor de veículo automotor a obrigatoriedade de se cumprir um mínimo de cinco

horas-aula de prática de direção em rodovia fora de perímetro urbano. Na justificação

que acompanha o projeto,  sustenta-se que parcela  significativa dos acidentes  em

rodovias no Estado é causada por motoristas habilitados recentemente. Conclui-se,

assim, que a prática de direção em rodovia no processo de habilitação do condutor

pode prevenir novos sinistros.

Embora louvável a preocupação que move a autora da proposição, é preciso dizer

que esta encontra encontra óbice de natureza intransponível à sua transformação em
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norma jurídica.

Com  efeito,  nos  termos  do  inciso  XI  do  art.  22  da  Constituição  da  República,

compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte.

No exercício dessa prerrogativa legislativa,  editou-se a Lei  Federal  nº  9.503,  de

1997,  que  instituiu  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro  –  CTB.  Essa  lei  organizou  o

Sistema Nacional de Trânsito, definindo o Conselho Nacional de Trânsito – Contran –

como seu órgão coordenador máximo (art.  7º). De acordo com o art.  12 do CTB,

compete ao Contran, entre outras funções, “estabelecer as normas regulamentares

referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito” e “normatizar

os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de

condutores”.

No uso dessas  competências,  o  Contran  editou  a  Resolução nº  168,  de  2004,

estabelecendo normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos

automotores. Disciplinou, assim, o processo de habilitação do condutor, regulando,

entre outras atividades, o curso de prática de direção veicular, com carga horária de

quinze  horas-aula  e  estrutura  curricular  envolvendo  funcionamento,  equipamentos

obrigatórios e sistemas do veículo; prática na via pública: direção defensiva, normas

de  circulação  e  conduta,  parada  e  estacionamento,  observação  da  sinalização  e

comunicação; e pedestres, ciclistas e os demais atores do processo de circulação.

Do exposto, resulta claro que a matéria versada na proposição refoge do âmbito de

competência legislativa do Estado.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.435/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno Siqueira,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.595/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Elismar Prado, “dispõe sobre o
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atendimento aos consumidores por parte dos fornecedores e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/5/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende compelir os fornecedores que mantêm contratos de

adesão com dez mil ou mais consumidores no Estado a instalar postos ou agências

para atendimento personalizado.

O projeto proíbe, ainda, a utilização exclusiva do atendimento telefônico eletrônico,

sem possibilitar ao usuário do serviço a opção pelo atendimento pessoal, situação, a

propósito, que se tornou das mais controversas e desgastantes nas relações entre

fornecedores e consumidores.

Esta  Comissão  já  apreciou  a  matéria  quando  do  trâmite  do  Projeto  de  Lei  nº

684/2007, de autoria do Deputado Weliton Prado, nesta Casa.

Aprovado em Plenário, o mencionado projeto foi encaminhado ao Chefe do Poder

Executivo  para  sanção,  por  meio  da  Mensagem  nº  1/2011,  recebendo,  naquela

oportunidade, veto total, ratificado pelo Plenário da Assembleia Legislativa.

O  relator  do  veto  enfatizou  que  a  instalação  de  postos  ou  agências  para

atendimento personalizado ao consumidor representava um avanço nas relações de

consumo e exteriorizava um dos mais elementares princípios que regem as relações

consumeristas, que diz respeito ao direito do consumidor à informação.

Ocorre, entretanto, que grande parte dos serviços disponibilizados no mercado por

meio  dos  chamados  contratos  de  massa,  como os  serviços  referentes  a  energia

elétrica,  telefonia,  planos  de  saúde,  transporte  aéreo  e  aqueles  prestados  por

instituições  financeiras  e  administradoras  de  cartões de crédito,  entre outros,  têm

regulamentos próprios e não seriam atingidos pelos comandos constantes da norma

em comento.

Nesse contexto, com a transformação da proposta em norma jurídica, haveria um

conflito  quando  da  sua  interpretação,  pois  a  norma  seria  aplicada  apenas  aos

fornecedores de serviços que não se submetem a um regulamento próprio, o que se
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mostra incompatível com o princípio da razoabilidade, insculpido na Constituição do

Estado.

Esses  argumentos,  a  propósito,  constaram  do  parecer  exarado  pelo  relator  da

matéria  na  comissão  especial  constituída  para  apreciação  do  veto  oposto  pelo

Governador do Estado.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.595/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bruno Siqueira – Rosângela Reis – Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.631/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “altera

dispositivos da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o Fundo Estadual de

Cultura – FEC – e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/5/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe promove alterações na Lei nº 15.975, de 2006, que

dispõe sobre o Fundo Estadual de Cultura – FEC.

Da análise das alterações pretendidas, podemos destacar a inclusão de pessoas

físicas entre os beneficiários do fundo e a concessão de desconto para a quitação de

crédito  tributário  inscrito  em  dívida  ativa  dirigido  ao  contribuinte  que  apoie

financeiramente a cultura no Estado.

A matéria em questão insere-se no domínio de competência legislativa estadual,

conforme  o  disposto  no  inciso  I  do  art.  24  da  Constituição  da  República,  que
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estabelece competência concorrente para legislar sobre direito tributário e financeiro.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada impede a

tramitação da proposta nesta Casa.

Feitas essas ponderações, passamos a examinar o projeto nos lindes de nossa

competência.

A primeira alteração pretendida refere-se ao art. 3º da lei de criação do fundo e visa

incluir as pessoas físicas, ao lado das pessoas jurídicas de direito privado e entidades

de direito público, como beneficiárias do FEC.

A Lei  Complementar  nº  91,  de  2006,  que “dispõe sobre  a  instituição,  gestão  e

extinção de fundos estaduais”, estabelece, em seu art. 4º, VI, que a lei de instituição

do fundo estabelecerá a indicação dos seus beneficiários. Dessa forma, não há óbice

de natureza legal ou constitucional à ampliação do rol de beneficiários do fundo.

As mudanças incidentes sobre o inciso I do art. 5º e sobre a alínea “a” do inciso I do

art. 6º da Lei nº 15.975, de 2006, decorrem da modificação do art. 3º, uma vez que

tais dispositivos são afetados pelo acréscimo de beneficiários dos recursos do fundo.

No que tange às alterações incidentes sobre o inciso II do art. 5º, entendemos que

não há inovação, uma vez que, por meio delas, não ocorre modificação substancial

do  conteúdo  do  dispositivo,  razão  pela  qual  entendemos  que  elas  devem  ser

desconsideradas.

A alteração do inciso VIII do art. 4º decorre do disposto no art. 5º do projeto, que

promove o acréscimo do art. 14-A à lei de criação do FEC. O art. 14-A dispõe sobre

benefício de natureza tributária para aqueles que apoiem financeiramente a cultura no

Estado.  Para fazer  jus ao  benefício,  o contribuinte  deverá efetuar  um repasse de

recursos ao FEC. Em função disso, o art. 4º é acrescido de um inciso, de forma a

prever uma nova fonte de recursos do fundo.

Salientamos, no entanto, que já existe lei estadual tratando de benefício fiscal nos

moldes propostos. Trata-se da Lei nº 17.615, de 2008. O art. 14-A do projeto inova em

apenas um ponto, qual seja, o inciso II.

A redação atual do inciso,  que traz uma das condições para que o contribuinte

usufrua do benefício,  prevê que ele deverá repassar 25% do valor  obtido após o

desconto  diretamente  ao  empreendedor  cultural,  por  meio  de  cheque  nominal
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depositado em conta  bancária  de  que este  seja  titular,  observadas,  ainda,  outras

condições estabelecidas em regulamento.

De acordo com as alterações propostas pelo projeto, o referido valor deverá ser

recolhido pelo contribuinte ao FEC, conforme dispuser regulamento.

Em razão do princípio da consolidação das leis, propomos a alteração da citada Lei

nº 17.615, de 2008, que já cuida do benefício em questão. Sugerimos, ainda, algumas

alterações de redação para adequação da proposição à técnica legislativa.

Ressaltamos  que  a  análise  dos  aspectos  meritórios  da  medida  será  feita  em

momento oportuno pela comissão temática.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.631/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o Fundo Estadual de

Cultura  – FEC –  e a  Lei  nº  17.615,  de 4  de  julho  de 2008,  que dispõe sobre a

concessão de incentivo fiscal com o objetivo de estimular a realização de projetos

culturais no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” do art. 3º, o inciso I do art. 5º e a alínea “a” do inciso I do art. 6º

da  Lei  nº  15.975,  de  12  de  janeiro  de  2006,  passam  a  vigorar  com  a  seguinte

redação, passando o art. 4º a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:

“Art. 3º – Poderão ser beneficiárias de operações com recursos do FEC pessoas

físicas estabelecidas no Estado, pessoas jurídicas de direito privado e entidades de

direito público, nos termos de regulamento, que promovam projetos que atendam aos

seguintes requisitos:

(...)

Art. 4º – (...)

VIII  –  valores  relativos  à  parcela  de  crédito  tributário  inscrito  em dívida  ativa  e

recolhido ao FEC nos termos do art. 5º da Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008.

(...)
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Art. 5º – (...)

I – programática, que consiste na liberação de recursos não reembolsáveis para

entidade de direito público, pessoa física estabelecida no Estado ou pessoa jurídica

de direito privado sem fins lucrativos, conforme normas previstas em regulamento,

para  pagamento  de  despesas  de  consultoria  ou  reembolso  de  custos  de

empreendimentos,  programas,  projetos  ou  ações de natureza artística  ou  cultural,

aplicando-se, no que couber, a legislação em vigor sobre as licitações públicas;

(...)

Art. 6° – (...)

I – (...)

a) enquadramento do beneficiário e do projeto apresentado nos termos dos editais

de que trata o § 1º do art. 3º;”.

Art. 2º – O § 1º do art. 5º da Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 5º – (...)

§ 1º – Para fazer jus ao desconto de que trata o “caput” deste artigo, o contribuinte,

observados os prazos, a forma e as condições estabelecidos em regulamento, deverá

requerer à Secretaria de Estado de Fazenda o pagamento do crédito tributário nos

termos desta lei e, no prazo de cinco dias do deferimento:

I – efetuar o recolhimento de 75% (setenta e cinco por cento) do valor obtido após o

desconto por meio de Documento de Arrecadação Estadual – DAE –, observada a

legislação sobre o pagamento de tributos estaduais;

II – efetuar o repasse de montante equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do

valor obtido após o desconto, a título de apoio financeiro a projeto cultural, ao Fundo

Estadual de Cultura – FEC –, conforme dispuser regulamento.”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Bruno Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.716/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  626/2007,  dispõe  sobre  normas  gerais  de

tarifação das concessionárias  de serviço público de saneamento básico e energia

elétrica.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

Inicialmente, cumpre salientar que proposições idênticas tramitaram nesta Casa nas

duas últimas legislaturas, a saber, os Projetos de Lei nºs 643/2003 e 626/2007, tendo

este sido arquivado ao término da legislatura sem exame desta Comissão. Entretanto,

quando  da  análise  do  Projeto  de  Lei  nº  643/2003,  esta  Comissão  apreciou

detalhadamente a matéria, oportunidade em que concluiu pela constitucionalidade da

proposição  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  Como  não  ocorreu  modificação

constitucional ulterior que justificasse uma nova interpretação da matéria, passamos a

seguir a linha argumentativa utilizada na ocasião.

São basicamente três os comandos estabelecidos no projeto em análise: que as

tarifas  de  energia  elétrica  e  de  saneamento  sejam  diferenciadas  segundo  as

categorias de usuários e as faixas de consumo; que sejam cobradas com base no

consumo real; que seja proibida a cobrança de consumo mínimo, presumido.

Com  relação  aos  aspectos  formais,  considerando-se  que  ao  Estado  compete

prestar  serviços públicos,  deve-se reconhecer,  consequentemente,  sua titularidade

para legislar sobre a matéria, inclusive no que concerne à política tarifária. A rigor,

quem detém a disponibilidade do serviço também desfruta a prerrogativa de legislar

sobre o tema, embora as normas gerais fiquem a cargo da União, por força do que

dispõe o art. 22, inciso XXVII, da Constituição da República.
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A União, em decorrência de sua competência legislativa, editou a Lei nº 8.987, de

1995, que se limitou a estabelecer parâmetros gerais acerca da política tarifária dos

serviços públicos. Assim, remanesce ao Estado espaço para suplementar a legislação

federal, o que demonstra a viabilidade jurídico-formal do projeto; todavia, é preciso

considerar que o serviço de energia elétrica está sob a responsabilidade da União,

que pode delegar a sua execução a empresas públicas ou privadas, entre as quais se

insere  a  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  S.A.  –  Cemig  –,  que  é  uma

sociedade de economia mista. Embora a Cemig execute a atividade, ela o faz em

nome da União, que, por sua vez, detém a titularidade dessa categoria de serviço

público. Em situações dessa natureza, as normas que disciplinam a política tarifária

ficam sob a competência do ente federal.

É por essa razão, aliás, que foi editada a Lei Federal nº 9.427, de 1996, a qual criou

a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel –, autarquia federal encarregada de

exercer,  em  nome da  União,  a  fiscalização,  o  controle  e  a  regulamentação  das

relações  jurídicas  entre  as  concessionárias  de  energia  elétrica  e  o  poder  público

federal. As regras que dispõem sobre a concessão do serviço de energia elétrica são

de competência da União e, no plano regulamentar, da mencionada autarquia, que

goza de competência normativa.

Consequentemente,  não  pode  o  Estado  estabelecer  a  política  tarifária  das

prestadoras de serviço público federal, sob pena de afronta ao princípio da autonomia

política dos entes federativos, previsto, de forma clara, no art. 18 da Carta Política de

1988. Como já foi destacado ao longo desta fundamentação, quem titulariza o serviço

também legisla sobre ele.

A respeito dos serviços de saneamento, embora ainda persista acirrada polêmica

acerca de sua titularidade, é certo que o Estado, à luz do art. 43, inciso III, combinado

com art. 192 da Carta mineira, tem reconhecida competência na matéria. Ademais, a

prática reforça esse entendimento, na medida em que a Companhia de Saneamento

do Estado de Minas Gerais S.A. – Copasa-MG –, que é uma sociedade de economia

mista, presta serviços de saneamento básico na maioria dos Municípios do Estado.

Nesse  ponto,  ressalte-se  que  foi  editada  a  Lei  Federal  nº  11.445,  de  2007,  que

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. O art. 3º, I, da mencionada
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lei  define  saneamento  básico  como  o  conjunto  de  serviços,  infraestruturas  e

instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,

limpeza  urbana  e  manejo  de  resíduos  sólidos  e  drenagem  e  manejo  das  águas

pluviais  urbanas.  A lei  em questão não estabelece,  de forma clara,  qual  entidade

política dispõe da titularidade dos serviços de saneamento básico, mas determina, no

art. 8º, que os titulares desse serviço poderão delegar a organização, a regulação, a

fiscalização e a prestação, nos termos do art. 241 da Constituição da República e da

Lei nº 11.107, de 2005, que trata dos consórcios públicos.

De todo modo, afigura-se recomendável, não só para evitar possíveis conflitos de

competência, mas também para dar mais abrangência ao projeto, que se dê nova

redação  ao  art.  1º,  fazendo-o  alcançar  qualquer  tipo  de  serviço  público  sob  a

titularidade estadual,  inclusive aqueles prestados sob regime de permissão ou até

diretamente pelo Estado. Afinal, se a forma de prestação pode variar, a natureza do

serviço permanece a mesma.

Quanto  ao  conteúdo  da  proposição,  observa-se  que  a  cobrança  por  serviços

públicos de fruição individual deve, necessariamente, corresponder ao valor efetivo

da  prestação.  Atividades  estatais  como a  do  fornecimento  de  água  são  serviços

específicos, de relevante alcance social. A especificidade determina que a cobrança

seja individualizada. Essa individualização faz com que a definição da respectiva taxa

ou tarifa obedeça, como nas palavras de Luiz Emídio da Rosa Jr., a um “princípio de

custo-benefício” (“Manual de Direito Financeiro e Tributário”. Rio de Janeiro. Renovar,

pág. 389).

Essa linha de raciocínio, é bom esclarecer, é igualmente válida para taxas e para

tarifas (ou preços públicos),  pois,  como demonstra o mesmo autor,  “tanto na taxa

quanto no preço está presente uma atividade estatal específica” (“op. cit.”, pág. 389).

Assim,  ninguém  pode  pagar  mais  do  que  consome,  pois,  caso  contrário,  estaria

havendo, por parte do prestador do serviço, uma espécie de enriquecimento ilícito.

Vale observar também que o preço do serviço público deve ser módico e, o seu

alcance,  universal.  Afinal,  um  serviço  é  público  porque  é  essencial.  Somente  se

publicizam  atividades  indispensáveis  à  sociedade.  Serviços  públicos  atendem  a

necessidades básicas do ser humano, das quais ele não pode prescindir. Modicidade
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e universalidade andam juntas e são princípios jurídicos que garantem o acesso de

todos os cidadãos aos benefícios que devem provir do serviço público.

Com efeito,  para se assegurar  esse acesso amplo e irrestrito  dos cidadãos aos

serviços  públicos  é  preciso  diferenciar  os  usuários,  sobretudo  em  razão  da  sua

capacidade econômica. Essa diferenciação está expressa na Constituição no que diz

respeito aos impostos, conforme se deflui do §1º do art. 145, sendo extensível, por

razões óbvias, à disciplina jurídica das tarifas. Os serviços públicos são de utilização

necessária por parte dos cidadãos, competindo ao poder público cobrar menos de

quem pode pagar menos. São medidas como esta que haverão de permitir que se

construa uma sociedade justa e solidária, tal como previsto no inciso I do art. 3º da

Magna Carta da República.

Devido a todas essas limitações, também não há como justificar a cobrança pelo

serviço independentemente de sua efetiva utilização, com base na fixação de preço

mínimo. A cobrança irreal, baseada em presunção, relativa a um consumo que não

existiu,  é  tão  antijurídica  quanto  a  fixação  de  preços  exorbitantes.  Desrespeita,

portanto, os princípios da universalidade e da modicidade da tarifa. Por isso, é dever

do poder público vedar práticas como essa, cabendo à concessionária, por sua vez,

instituir mecanismos que permitam aferir o consumo real dos usuários dos serviços

públicos.

Não obstante a compatibilidade da proposição com o ordenamento constitucional

vigente, algumas adequações de ordem formal se nos afiguram necessárias, razão

pela qual apresentamos, ao final do parecer, o Substitutivo nº 1.

Finalmente,  vale  lembrar  que  qualquer  repercussão  da  proposta  na  equação

econômico-financeira  dos  contratos  de  concessão  e  permissão  acarretará  a  sua

pronta recomposição, tal como assegurado no inciso XXI do art. 37 da Constituição

da República, bem como na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e na Lei Federal nº 8.987,

de 1995.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.716/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece  normas  para  cobrança  de  tarifa  pela  prestação  de  serviço  público

estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A  tarifa  cobrada  pela  prestação  de  serviço  público  estadual  será

diferenciada segundo as categorias de usuário e a faixa de consumo, nos termos de

regulamento.

Parágrafo  único  -  Na diferenciação a  que se  refere  o  “caput”  deste  artigo  será

considerada, prioritariamente, a capacidade econômica dos usuários.

Art. 2º - A tarifa a que se refere esta lei será calculada com base no consumo real,

vedada a cobrança por consumo mínimo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.732/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto  de  lei  em tela,  de  autoria  do  Deputado Leonardo Moreira,  tem como

objetivo  obrigar  as  farmácias  e  drogarias  do  Estado  a  colocarem  em  suas

dependências, à disposição dos consumidores, exemplar do compêndio de bulas de

medicamentos, para consulta gratuita, em local visível e de fácil acesso.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/5/2011, o projeto de lei  foi  distribuído

preliminarmente para esta Comissão de Constituição e Justiça para receber parecer

acerca da juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende assegurar o direito do consumidor de ter acesso

às informações constantes nas bulas de medicamentos comercializados no Brasil por

meio do Compêndio de Bulas de Medicamentos, que deverá ser disponibilizado nas

farmácias e drogarias.
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De acordo com o autor da proposição, a medida se justifica pelo fato de que grande

número de usuários que recebem medicamentos gratuitos através da rede pública de

saúde obtêm as doses prescritas não em caixas, mas em cartelas desacompanhadas

de bula. Afirma, ainda, o autor que as informações constantes na bula são valiosas e

constituem parte do tratamento, sendo que grande parte dos pacientes é formada por

pessoas  idosas,  que  têm  dificuldade  de  acessar,  na  internet,  as  informações

pertinentes aos medicamentos.

O Compêndio de Bulas de Medicamentos (CBM) é um documento elaborado pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – que, como o próprio nome indica,

agrupa  todas  as  informações  contidas  nos  textos  de  bulas  dos  medicamentos

registrados e comercializados no Brasil.

Pelo  prisma  jurídico-constitucional,  importa  dizer  que  tanto  a  União  quanto  os

Estados estão habilitados a legislar sobre direitos do consumidor, bem como sobre a

proteção e a defesa da saúde, na via da legislação concorrente, conforme dispõe o

art. 24, V e XII.

Com efeito, o projeto guarda conexão tanto com a defesa do consumidor quanto

com  a  proteção  da  saúde,  encontrando,  pois,  respaldo  constitucional  para  a  sua

aprovação.

A Assembleia Legislativa, por sua vez, encontra-se habilitada para dispor sobre a

matéria, em consonância com o preceito constante do art. 61, XVIII, da Constituição

do Estado.

Há ainda que se destacar que a proposição não conflita com disposições de leis

federais, enquadrando-se dentro dos limites da competência concorrente suplementar

do Estado nos termos do art. 24, § 2º, da Constituição Federal de 1988.

Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal 8.078, de 1990

-, em seu art. 6º, incisos I e III, assim dispõe:

“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas

no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
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especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

bem como sobre os riscos que apresentem;”.

Portanto, fica demonstrada a competência legislativa do Estado para suplementar

as disposições da lei federal acima transcritas de forma a conferir mais eficácia aos

direitos do consumidor nelas assegurados.

Contudo,  entendemos  que  a  proposição  precisa  adequar-se  ao  princípio  da

proporcionalidade no que tange à punição aos estabelecimentos que deixarem de

disponibilizar ao consumidor o compêndio de bulas.

Não  é  razoável  exigir  que  o  estabelecimento  comercial  mantenha  em  suas

dependências bulas de medicamentos que não são por ele oferecidos ao consumo,

sendo, portanto, excessiva a punição de farmácia ou drogaria por não disponibilizar

ao consumidor o acesso a tais bulas. Não há que se falar em dever de informação ao

consumidor por parte do estabelecimento quanto a produtos que este não oferece ao

mercado.

Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 1, que propõe restringir o dever de

informação apenas com relação aos produtos comercializados pelo estabelecimento,

sendo indevida a exigência de disponibilização de informações sobre outros itens não

oferecidos por ele.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.732/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Obriga as farmácias e drogarias situadas no Estado a manterem à disposição dos

consumidores compêndio de bulas de medicamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – As farmácias e drogarias situadas no Esta do ficam obrigadas a manter em

suas dependências, em local visível, exemplar do compêndio de bulas editado pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – contendo todos os medicamentos

postos a venda no estabelecimento, para consulta gratuita pelos consumidores.

Parágrafo único – O compêndio de bulas a que se refere o “caput” será atualizado

pelo estabelecimento sempre que colocar a venda novo medicamento regularmente
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aprovado para comercialização pela Anvisa.

Art.  2° –  As  farmácias  e  drogarias  situadas  no  Esta do  afixarão  em  suas

dependências,  em  local  visível,  placa  ou  cartaz  com  os  dizeres:  “Este

estabelecimento  dispõe  de  compêndio  de  bulas  de  medicamentos  para  consulta

pública gratuita.”.

Art. 3° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeita os infratores a multa de

1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobrada em dobro

em caso de reincidência.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor no prazo de noven ta dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.753/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, a proposição em epígrafe “altera a Lei nº

19.407, de 30 de dezembro de 2010, que autoriza o Estado a liquidar débitos de

precatórios  judiciais,  mediante  acordos  diretos  com  seus  credores,  e  dá  outras

providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/5/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  incumbe  a  este  órgão

colegiado examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade

e legalidade.

Fundamentação

A proposição  sob  exame  visa  a  acrescentar  o  art.  4º-A à  Lei  nº  19.407,  de

30/12/2010, e a revogar o parágrafo único do art. 4º do mesmo diploma para estender

a  qualquer  caso de compensação  de  precatórios  judiciais  com débitos  perante  o

Estado a norma constante deste último dispositivo, segundo a qual “a compensação
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do crédito principal não abrangerá o valor dos honorários sucumbenciais constantes

do precatório, devidos ao advogado, nem o crédito dos honorários contratuais quando

destacados do montante da condenação por decisão judicial”.

Segundo  o  autor  do  projeto,  a  restrição  dessa  disposição  às  modalidades

constitucionais  de  compensação  contraria  o  princípio  da  igualdade  de  maneira

injustificada.

Examinando  o  §  1º  do  art.  61  da  Constituição  da  República  e  o  art.  66  da

Constituição do Estado, não vislumbramos óbice à iniciativa parlamentar na espécie.

Também  não  há  o  que  se  questionar  acerca  da  competência  estadual  sobre  a

matéria, que decorre justamente da autonomia do Estado membro da Federação para

disciplinar  a  administração  pública  estadual,  assegurada  pelos  arts.  18  e  25  da

Constituição da República.

Observamos,  finalmente,  que  a  proposição  ampara-se  ainda  na  Lei  Federal  nº

8.906,  de  1994,  que  “dispõe  sobre  o  Estatuto  da  Advocacia  e  a  Ordem  dos

Advogados do Brasil (OAB)”. Com efeito, o § 4º do art. 22 e o “caput” do art. 23 dessa

lei dispõem que “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários

antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar

que  lhe  sejam  pagos  diretamente,  por  dedução  da  quantia  a  ser  recebida  pelo

constituinte, salvo se este provar que já os pagou” e que “os honorários incluídos na

condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este

direito  autônomo para  executar  a  sentença nesta  parte,  podendo  requerer  que  o

precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.753/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno Siqueira,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.760/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe “altera a

Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de 2006, que cria a Estação Ecológica do Cercadinho

e dá outras providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/5/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  incumbe  a  este  Órgão

Colegiado examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade

e legalidade.

Fundamentação

A proposição em exame visa a acrescentar o art. 4º-A à Lei nº 15.979, de 2006, que

“cria  a  Estação  Ecológica  do  Cercadinho  e  dá  outras  providências”.  Objetiva

basicamente autorizar a utilização de área dessa unidade de conservação para a

execução de obras de infraestrutura de interligação e acesso entre as Rodovias BR-

356 e MG-030, observados, entre outros requisitos, a necessidade de aprovação do

órgão responsável pela administração da estação ecológica e o devido licenciamento

ambiental.

Cumpre  registrar  que  proposição  com  teor  idêntico  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura passada. Trata-se do Projeto de Lei nº 2.885/2008, que foi anexado ao

Projeto de Lei nº 2.880/2008, que, por seu turno, foi aprovado por esta Assembleia

Legislativa  e  sancionado pelo Governador  do  Estado,  transformando-se na Lei  nº

18.042, de 2009, que “altera a Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de 2006, que cria a

Estação Ecológica do Cercadinho”. Examinando o processo legislativo e o conteúdo

deste diploma, verificamos forte influência do referido Projeto de Lei nº 2.885/2008,

cuja matéria, como dito anteriormente, é idêntica ao do projeto em tela. Portanto, as

normas  que  se  pretende  instituir  mediante  a  proposição  ora  analisada  já  se

encontram em vigor na forma da Lei nº 18.042, de 2009.

O  projeto  está,  assim,  carente  de  requisitos  de  juridicidade  essenciais  à  sua

tramitação  nesta  Casa  Legislativa,  notadamente  porque  estão  ausentes  a

característica de inovação e a própria necessidade do ato legislativo.

Conclusão
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Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.760/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.866/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Fábio  Cherem, o  Projeto  de  Lei  n° 1.866/2011 “dispõe

sobre a manutenção de lista de medicamentos genéricos em braile  para consulta

pública nas farmácias e drogarias do Estado e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Compete,  preliminarmente,  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por objetivo obrigar todas as farmácias e drogarias

estabelecidas no Estado a manter à disposição do público, para consulta,  lista de

medicamentos genéricos em braile. Na justificação, o autor afirma que o projeto tem

por  finalidade  a  proteção  das  pessoas  portadoras  de  deficiência,  matéria  de

competência comum da União, dos Estados e dos Municípios. A proposição garante,

assim, maior inclusão social aos deficientes visuais,  possibilitando-lhes um acesso

mais fácil aos medicamentos.

Em primeiro lugar, aos Estados foi conferida a competência legislativa concorrente

para legislar sobre a proteção e defesa da saúde e a proteção e integração social das

pessoas  portadoras  de  deficiência,  conforme  disposto  no  art.  24,  XII  e  XIV,  da

Constituição da República. Tal competência foi confirmada pela Constituição Estadual

no seu art. 10, XV, “m” e “o”.

No que se refere à competência concorrente, é importante lembrar que à União
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compete a edição de normas gerais, cabendo aos Estados a sua suplementação para

o atendimento de suas peculiaridades, não estando eles autorizados a editar normas

que contrariem o disposto nas normas gerais. Somente no caso de inexistência das

normas gerais é que os Estados poderão exercer a competência legislativa plena.

Apesar de os Estados possuírem competência concorrente para legislar  sobre o

assunto,  conforme  assinalou  o  autor  do  projeto,  não  podemos  esquecer  que  é

atribuição da União estabelecer as normas gerais sobre a matéria. Sendo assim, ela

editou a Lei Federal nº 9.782, de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância

Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Em seu art. 2º, III,

a referida lei atribui à União, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a

competência para normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços

de interesse para a saúde. Determina, ainda, no seu art. 7º, que compete à Anvisa

proceder à implementação e à execução do estabelecido nesse dispositivo.

Consoante o art. 2º do Regulamento da Anvisa, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de

16/4/99, a agência tem por finalidade promover a proteção da saúde da população

por  meio  do  controle  sanitário  da  produção  e  da  comercialização  de  produtos  e

serviços submetidos à vigilância sanitária, incumbindo-lhe, respeitada a legislação em

vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à

saúde pública.

No uso de sua competência, a Anvisa editou a Resolução RDC nº 47, de 8/9/2009,

considerando a necessidade de harmonizar a forma e o conteúdo das bulas de todos

os medicamentos registrados e comercializados no Brasil e unificar a regulamentação

sobre  o  assunto.  Tal  regulamento  técnico  estabelece  os  requisitos  mínimos  para

elaboração,  harmonização,  atualização,  publicação  e  disponibilização de bulas  de

medicamentos para pacientes e para profissionais de saúde e, no seu art. 2°, prevê o

objetivo de aprimorar a forma e o conteúdo das bulas de todos os medicamentos

registrados e notificados, comercializados no Brasil, visando a garantir  o acesso à

informação segura e adequada em prol do uso racional de medicamentos.

O art. 4°, II, da Resolução n° 47, de 2009, denomin a “bula especial” a bula impressa

em braille. No art. 5° a referida resolução estabel ece que, “para a impressão de bulas

em formato especial, em Braille, o arranjo dos pontos e o espaçamento entre as celas
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braille devem atender às diretrizes da Comissão Brasileira de Braille – CBB – e das

Normas Brasileiras de Acessibilidade editadas pela Associação Brasileira de Normas

Técnicas – ABNT”. Sobre o assunto, a resolução estabelece, ainda, nos arts. 36 e 37,

que “as bulas em formato especial devem ser disponibilizadas gratuitamente pelas

empresas titulares do registro do medicamento, mediante solicitação da pessoa física

portadora de deficiência visual”, e que “a empresa titular de registro do medicamento

deve enviar a bula em formato especial solicitado pela pessoa física portadora de

deficiência  visual  no  prazo  máximo  de  até  dez  dias  úteis  após  recebimento  do

pedido”.

Observa-se que em relação à bula dos medicamentos não há óbice legal à sua

disponibilização em braille aos interessados; ao contrário, existe a preocupação em

propiciar  àqueles  que  possuam  alguma dificuldade  visual  o  adequado  acesso  às

informações sobre os medicamentos. Entendemos que o mesmo raciocínio deve ser

aplicado em relação às listas de medicamentos.

Dessa  forma,  quanto  aos  aspectos  que  competem  a  esta  Comissão  analisar,

verificamos que não há óbice do ponto de vista constitucional ou legal à tramitação da

proposição nesta Casa Legislativa.  Contudo,  ressaltamos que a análise de  outros

aspectos técnicos, inclusive, quanto à exequibilidade da proposição, ficará a cargo da

comissão de mérito competente, que o fará em momento oportuno, uma vez que tal

análise refoge ao âmbito de nossa competência regimental.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.866/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno Siqueira,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Luiz

Henrique.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE AGOSTO DE 2011

ATAS

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/8/2011

Presidência dos Deputados José Henrique, Inácio Franco e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.328  a

2.331/2011 - Requerimentos nºs 1.357 a 1.376/2011 - Requerimentos dos Deputados

Carlos Mosconi e outros, Dinis Pinheiro e outros, Duilio de Castro e Dalmo Ribeiro

Silva e da Comissão do Trabalho (4) - Proposições não Recebidas: Requerimento do

Deputado Doutor Viana - Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais  e  do  Trabalho  e do  Deputado Sávio  Souza Cruz -  Oradores Inscritos:

Discursos dos  Deputados  André  Quintão,  Rômulo  Viegas,  Doutor  Viana e  Duarte

Bechir  -  2ª  Parte  (Ordem do Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Decisão da

Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro

e Dinis Pinheiro e outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer

de  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº  724/2011;  aprovação  -  Votação  de

Requerimentos:  Requerimentos  da  Comissão  do  Trabalho  (4);  aprovação  -

Requerimento  do  Deputado Rogério  Correia;  deferimento;  discurso  do  Deputado

Carlin Moura - Questão de ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos

Henrique - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -
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Ivair Nogueira - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique -

Luzia Ferreira - Marques Abreu - Mauri Torres - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Doutor  Viana)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Não havendo correspondência a ser

lida,  a  Mesa passa a  receber  proposições  e  a  conceder  a  palavra  aos  oradores

inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.328/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Ponta da

Serra, com sede no Município de Itatiaiuçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores de Ponta da Serra, com sede no Município de Itatiaiuçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação:  A Associação  Comunitária  dos  Moradores de  Ponta  da  Serra,  com



990
____________________________________________________________________________

sede no Município de Itatiaiuçu, é uma entidade civil sem fins lucrativos. A referida

Associação tem entre suas finalidades precípuas combater a fome e a pobreza, e

proporcionar moradia digna através de programas comunitários habitacionais. Além

disso, busca o desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, recreativas e de

lazer, a proteção e o amparo das crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas

com necessidades especiais e a criação de cursos profissionalizantes, entre outras.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta  por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.329/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Hospital São Vicente de Paulo - HSVP

-, com sede no Município de Araçuaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Hospital São Vicente

de Paulo - HSVP -, com sede no Município de Araçuaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: A Associação do Hospital São Vicente de Paulo - HSVP -, promove a

assistência  hospitalar  em  Araçuaí  e  atende  a  todo  o  Médio  Jequitinhonha,

configurando-se como um dos mais importantes centros de saúde da região.  Sua

finalidade primordial é a prestação beneficente de cuidados médicos à população.

O HSVP oferece amplo apoio médico, através de programas e ações que objetivam

a solidariedade e a promoção da vida. Além disso, cerca de 96% de seus pacientes

são provenientes  do  Sistema Único  de  Saúde.  Sendo  assim,  entendemos ser  de
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extrema relevância  o reconhecimento  do  trabalho  da entidade como de  interesse

coletivo  da  sociedade  e  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para

concretização desse objetivo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.330/2011

Dispõe sobre a assistência pública e gratuita nas áreas de arquitetura e urbanismo

e engenharia, para habitação de pessoas de baixa renda no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica assegurado o direito à assistência p ública e gratuita nas áreas de

arquitetura  e  urbanismo  e  engenharia  para  estudos,  pesquisas,  planejamentos,

projetos e execução, bem como toda e qualquer atividade técnica atribuída a essas

áreas de atuação, inclusive as voltadas à regularização urbanística e fundiária, para a

habitação de pessoas de baixa renda no Estado de Minas Gerais.

§ 1º -  O direito  à assistência técnica previsto no “caput”  deste artigo abrangerá

todas  as  necessidades  apresentadas,  como:  novas  edificações,  reformas,

adequações e intervenções, ampliação, recuperação e compensação para viabilizar a

habitação.

§ 2º - O atendimento aos direitos previstos neste artigo poderá ocorrer de forma

individual, unifamiliar ou coletiva para pessoas jurídicas privadas ou públicas.

§ 3º - Além promover o direito à moradia, a assistência técnica de que trata este

artigo deverá:

I - otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de

seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados

no processo de construção da habitação;

II - formalizar todo o processo de implantação e edificação, bem como de reforma

ou ampliação da habitação, junto ao poder público municipal e aos demais órgãos

públicos;

III - sanear a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental;

IV -  propiciar  e qualificar  a ocupação do sítio  urbano,  em consonância  com os
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padrões urbanísticos e ambientais estabelecidos;

V - promover e executar a regularização urbanística, fundiária e edilícia;

VI  -  fomentar  a inovação tecnológica,  a formulação de metodologias  de  caráter

participativo e a democratização do conhecimento.

Art. 2º - Os direitos previstos nesta lei deverão ser garantidos a toda a população,

urbana ou rural, do Estado de Minas Gerais considerada como de baixa renda.

§  1º  -  Entende-se  como  população  de  baixa  renda  aquela  considerada  como

financeiramente incapaz de promover as ações necessárias para construção, reforma

ou adequação, ampliação ou estruturação e regularização da sua habitação.

§ 2º - Para efeito de identificação, quantificação e qualificação da demanda do que

trata  o  “caput”  deste  artigo,  poderão  ser  utilizados  critérios  ou  parâmetros

determinados por legislações federal e estadual ou por critérios estabelecidos pelo

próprio poder público municipal,  identificando e qualificando o padrão de exclusão

adotado, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3º - A ordem de atendimento para a prestação dos serviços de que trata esta lei

deverá ser estabelecida pelos conselhos municipais de habitação.

Art. 3º - Toda a assistência pública gratuita de que trata esta lei será dada pelos

Executivos Municipais,  que deverão instituí-la  como serviço público municipal,  por

meio de legislação específica.

§  1º  -  Para  a  efetivação  desta  lei,  todos  os  Municípios  deverão  instituir  seus

conselhos deliberativos de habitação com os respectivos fundos até 31 de dezembro

de 2011, bem como elaborar seus planos locais de habitação de interesse social.

§ 2º - O prazo para os Municípios cumprirem o previsto no “caput” deste artigo é de

12 meses a partir da assinatura desta lei.

Art. 4º - Os serviços de assistência técnica previstos por esta lei serão prestados

exclusivamente  por  profissionais  das  áreas  de  arquitetura  e  urbanismo  e  de

engenharia devidamente habilitados.

Parágrafo único - O cadastramento, a seleção e a capacitação dos profissionais de

que  trata  este  artigo  serão  feitos  por  órgão  colegiado  independente  composto

obrigatoriamente  pelos  conselhos  regionais  desses  profissionais,  por  seus

respectivos sindicatos e pela Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura
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e Agronomia do Estado de Minas Gerais.

Art.  5º  -  Para  prover  os  Executivos  Municipais  da  quantidade  de  profissionais

necessária ao atendimento dos serviços previstos nesta lei, o Estado, por meio da

Secretaria  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana,  promoverá  convênio

estadual com os conselhos regionais e com os sindicatos dos profissionais das áreas

de arquitetura e urbanismo e de engenharia.

Parágrafo único -  Toda a regulamentação de que trata este artigo será feita por

meio de ato do Poder Executivo Estadual.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez

Justificação: A necessidade de assistência técnica gratuita para estudos, pesquisas,

planejamento, projetos e execução, bem como para toda atividade relacionada com a

habitação  de  pessoas  de  baixa  renda  no  Estado  de  Minas  Gerais,  decorre  da

urbanização desordenada realizada sem a consulta prévia de profissionais das áreas

de  arquitetura  e  urbanismo  e  de  engenharia  e  do  déficit  habitacional  nas  áreas

urbanas de nosso Estado.

A qualidade arquitetônica e  estrutural  de uma residência  é condição necessária

para a efetiva qualidade de vida do ser humano; no entanto, o número de mineiros

que  vivem  em  aglomerados  precários  é  alarmante.  A  carência  de  recursos  da

população de baixa renda para a consulta prévia a profissionais especializados tem

levado ao mau aproveitamento de espaços já extremamente disputados, refletindo no

bem-estar das pessoas e na urbanização caótica.

O déficit habitacional no Estado, que atinge o número de 700 mil moradias, é um

dos grandes responsáveis pela precariedade das condições de vida da população.

A falta de moradia assume dimensão mais dramática nas famílias que recebem até

três salários mínimos. Mais de 90% das famílias que demandam nova moradia têm

renda  média  mensal  de  até  três  salários  mínimos.  Pode-se  observar  uma

concentração cada vez maior do déficit habitacional em famílias nessa faixa de renda:

de 82,5%, em 2000, para 90,7%, em 2006, sendo importante ressaltar que, tendo em

vista o critério “ônus excessivo com aluguel”, verifica-se que grande parte das famílias
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urbanas gasta mais de 30% de sua renda com o pagamento de aluguel.

A luta das entidades que representam os arquitetos e engenheiros vem de longa

data. Desde a década de 70, esses profissionais vêm defendendo a universalização

do acesso da população, em particular os segmentos de baixa renda, aos serviços de

profissionais capacitados.

Assim sendo, é importante que o Legislativo Estadual, após análise acurada, apoie

a iniciativa proposta por meio deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos Municipais e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.331/2011

Proíbe  a  comercialização  e  o  consumo  de  bebidas  alcoólicas  em  postos  de

combustíveis no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos

postos de combustíveis no Estado de Minas Gerais.

Art.  2º  -  O Poder  Executivo,  por  meio de seus órgãos competentes,  promoverá

ações  de  vigilância  e  fiscalização  aos  estabelecimentos  que  comercializarem  o

produto a que se refere o art. 1° desta lei.

Art.  3º  -  A  infração  às  disposições  desta  lei  acarretará  ao  responsável  pelo

estabelecimento infrator multa de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

§  1° -  Em caso de  reincidência  dentro  do  prazo  de d oze  meses,  a  multa  será

aplicada em dobro.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira

Justificação:  Esse projeto  de  lei  tem por  finalidade coibir  a  prática  do crime de

conduzir veículo automotor após ter consumido bebida alcoólica, conforme disposto

na Lei  nº  11.705,  de  2008,  mais  conhecida como Lei  Seca,  que dispõe sobre as

restrições ao uso e à propaganda de bebidas alcoólicas, entre outros itens, proíbe a

venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas na faixa de domínio com
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acesso direto à rodovia, para consumo no local, com exceção da área urbana.

Entretanto, não podemos esquecer que os índices de acidentes de trânsito em área

urbana também são altos, e,  em sua maioria, os responsáveis são motoristas que

consumiram algum tipo de bebida alcoólica antes de dirigir.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.357/2011, do Deputado Bosco, em que solicita seja encaminhado à Secretaria

de Educação pedido de providências para que o calendário escolar do exercício de

2014 contemple como férias escolares o período de realização da Copa do Mundo,

cuja cerimônia de abertura ocorrerá em 12 de junho e partida final em 13 de julho. (-

À Comissão de Educação.)

Nº 1.358/2011, do Deputado Bosco, em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso à Secretaria de Trabalho pela realização da I Conferência Estadual sobre o

Trabalho e o Emprego Decente, iniciada com a Conferência Regional de Araxá. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 1.359/2011, do Deputado Bosco, em que solicita seja encaminhado à Secretaria

de  Educação  pedido  de  providências  para  a  inclusão  no  Programa  de  Ensino

Profissionalizante - PEP - de Minas Gerais dos Municípios definidos como centros de

treinamento de seleções, e de cursos de línguas (inglês e espanhol) e de atendimento

turístico  nesses  Municípios  e  em  Belo  Horizonte,  reservando-se  vagas  para  os

servidores públicos civis e militares em exercício de atividades que lidam diretamente

com a população. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.360/2011, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o 18º Batalhão da PMMG, no Município de Contagem, pelo 29º

aniversário de sua instalação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.361/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Estadual Vicente Fernandes
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Guabiroba,  ocorrido  em  14  de  agosto,  em  Belo  Horizonte.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Nº 1.362/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Instituto  São  Rafael  pelos  85  anos  de  serviços

prestados  à  educação,  à  reabilitação  e  à  integração  de  deficientes  visuais.  (-  À

Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 1.363/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado à

Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para que

seja  instalada  a  Comarca  de  Pains,  cuja  criação  já  está  prevista  na  Lei  de

Organização e Divisão Judiciárias. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  1.364/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à V & M Florestal pelos 42 anos de sua fundação.

Nº  1.365/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Fábrica de Doces Nilcéa pelos 42 anos de sua fundação.

(- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº  1.366/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pedido de providências

para que estude a viabilidade de distribuição domiciliar de correspondência no Bairro

Castanheiras,  em  substituição  à  dinâmica  atual,  que  utiliza  caixas  postais.  (-  À

Comissão de Transporte.)

Nº  1.367/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Extraordinária  de  Gestão  Metropolitana  pedido  de

informações  sobre  a  efetiva  operacionalização  do  Fundo  de  Desenvolvimento

Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -, cuja finalidade

seria  disponibilizar  recursos  financeiros  para  a  execução  de  ações  de

desenvolvimento urbano nas áreas conurbadas da RMBH, sobretudo no campo da

infraestrutura, tendo em vista o estado de carência de infraestrutura urbana no Bairro

Castanheiras, localizado na divisa dos Municípios de Belo Horizonte e de Sabará.

Nº 1.368/2011,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais pedido de cópia do laudo técnico pericial que

permitiu a liberação do alvará de funcionamento das empresas Atento, Alma, Viva,



997
____________________________________________________________________________

Master,  Brasil,  Contax  e  AeC,  que  atuam  no  setor  de  teleatendimento  em  Belo

Horizonte.

Nº  1.369/2011,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre os casos de cancelamento

de  contratos  firmados  entre  o  governo  de  Minas  Gerais  e  empresas  de

teleatendimento nos últimos oito anos, em virtude de precárias condições de trabalho,

e sobre o controle e a análise desse trabalho no Estado.

Nº 1.370/2011,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Departamento Estadual de Telecomunicações pedido de cópia de relatório crítico da

atuação  das  empresas  de  teleatendimento  que  se  encontram  em  regular

funcionamento no Estado nos últimos 24 meses.

Nº  1.371/2011,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Cemig  pedido  de  cópia  de  todos  os  contratos  firmados  entre  essa  Companhia  e

empresas de teleatendimento nos últimos 24 meses.

Nº  1.372/2011,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Copasa-MG pedido de cópia de todos os contratos firmados entre essa Companhia e

empresas de teleatendimento nos últimos 24 meses.

Nº  1.373/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Secretaria  de  Governo pedido  de  informação  sobre  o  número  de

profissionais formados em Libras nas Secretarias do Estado. (- Distribuídos à Mesa

da Assembleia.)

Nº  1.374/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos e à Agência de Desenvolvimento

da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  com  vistas  a

facilitar  o  acesso  e  o  livre  trânsito  de  pessoas  com  deficiência  nos  transportes

públicos, bem como a apurar os fatos trazidos a conhecimento dessa Comissão de

pessoa forçada a se retirar de ônibus por não portar credencial.

Nº 1.375/2011,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  de  Trabalho  e  Emprego  pedido  de  providências  para  o  aumento  de

investimento em trabalhadores do setor de telecomunicações, bem como para não
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proceder a cortes na fiscalização do trabalho desse setor.

Nº 1.376/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para que agilize o processo de implantação de duas

passarelas  na  Rodovia  MG-424,  uma no km 6,8  e  outra  no km 7,6,  no trevo  do

Municípo de São José da Lapa.

Do  Deputado  Carlos  Mosconi  em  que  solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a

criação da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e

Entidades Filantrópicas na  Área de Saúde.  Subscrevem termo de adesão a essa

Frente os deputados José Henrique - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende -

Bonifácio Mourão - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Doutor Viana - Doutor

Wilson Batista - Duilio de Castro - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - Liza

Prado - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rosângela Reis  -  Sargento Rodrigues -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro

e outros, Duilio de Castro e Dalmo Ribeiro Silva e da Comissão do Trabalho (4).

Proposições Não Recebidas

-  A Mesa,  nos termos do inciso III  do art.  173 do Regimento Interno,  deixa  de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Doutor Viana em que solicita seja formulado voto de congratulações

com a Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira por seus 139 anos de

fundação.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais e do Trabalho e do Deputado Sávio Souza Cruz.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* -  Sr.  Presidente,  Srs. Deputados,  Sras.  Deputadas,

telespectadores  que  acompanham  a  TV  Assembleia,  antes  de  tratar  do  assunto

principal que me traz a esta tribuna, queria parabenizar o jornal “Estado de Minas”,



999
____________________________________________________________________________

particularmente as jornalistas Alessandra Mello e Juliana Cipriani e o jornalista Luiz

Ribeiro,  pela  excelente  matéria  especial,  publicada  no  final  de  semana,  sobre  a

dramática situação dos moradores do Mucuri, do Norte e do Jequitinhonha, que não

têm  acesso  a  água  para  consumo  humano.  Essa  matéria  especial,  denominada

“Fontes  de  pobreza”,  feita  de  maneira  muito  séria,  isenta,  com  um  nível  de

subjetividade que o bom jornalismo nunca deve dispensar, veio reforçar as denúncias

que já fizemos desta tribuna sobre a falta de acesso à água potável em Minas Gerais.

A matéria foi resultado da visita dos jornalistas a 23 localidades do Jequitinhonha e do

Norte de Minas, localidades, aliás, com mais de 200 habitantes.

A Copanor está “pisando na bola”  não só em comunidades com menos de 200

habitantes, mas também nas com mais de 200 habitantes, Deputado Luiz Henrique.

São obras inacabadas, estações de tratamento que não funcionam. A matéria retrata

pessoas recolhendo a água de um lado e o esgoto indo para o outro. É uma loucura:

o esgoto saindo de um lado, e as pessoas recolhendo água do outro, para consumi-

la. Quando fazemos denúncia desta tribuna, muitos podem pensar que é coisa da

Oposição, do Deputado A ou do Deputado B, mas foi o jornal “Estado de Minas” que

fez essa matéria,  um veículo sério,  que tem a respeitabilidade dos mineiros. Uma

matéria de primeira página, publicada durante três dias. Uma moradora diz que tem

de beber água com barro, água suja.

Mais uma vez,  queria cobrar  do governo do Estado que a Copanor reveja seus

critérios e passe a atender bem tanto às comunidades com menos de 200 habitantes

quanto às de 200 habitantes, com celeridade, agilidade e humanidade. Tenho dúvidas

se a questão é somente financeira ou operacional, ou se ambas as coisas.

Queria,  no  início  do  meu  pronunciamento,  solicitar  à  nossa  assessoria  que

providenciasse a inclusão dessa matéria, “Fontes de pobreza”, nos anais desta Casa.

Tenho a certeza de que ela deverá concorrer a prêmios de jornalismo, pois é muito

bem feita. Foram onde a comunidade está sentindo a falta de água e buscaram ouvir,

principalmente, as pessoas, com a maior isenção, mostrando que, ali Minas Gerais

está longe de ser o melhor Estado para se viver. Quem, em sã consciência, acha que

o melhor lugar para se viver é o lugar em que não há água tratada?! Manifesto aqui,

mais uma vez, minha indignação, respeitosa, mas incisiva.
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Queria tratar de outro assunto. Estive presente no lançamento do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado e também do Plano Plurianual de Ação Governamental

2012-2015,  feito  pelo  Governador  Anastasia.  Em  dois  ou  três  programas

estruturadores, o tema “água” está presente. Então, quero já adiantar que, assim que

o PMDI e o PPAG vierem a esta Casa, para serem debatidos, principalmente o último,

teremos o maior cuidado, daremos a maior atenção aos programas estruturadores

que  dizem  respeito  a  saneamento.  Os  dados  são  assustadores,  pois  800  mil

domicílios  em  Minas  não  têm  sistema de  água  e  esgoto.  Ao  multiplicarmos  pelo

número de pessoas, veremos que são 3 milhões ou 4 milhões sem coleta de esgoto

nem água tratada,  serviço  básico  e  essencial.  No dia  do  lançamento,  na  Cidade

Administrativa,  o  Governador  fez  uma exposição metódica  e  articulada,  mas sem

ainda estabelecer os parâmetros financeiros e orçamentários. Fez uma exposição do

PMDI. Serão 30 programas estruturadores, além de um programa-referência, que é o

de nº 31, a gerência da Cidade Administrativa. Então, o PPAG chegará a esta Casa

com 31 programas.

Quero  dizer  –  para,  desde  já,  mobilizar  as  lideranças  de  todos  os  partidos  da

Oposição e da base aliada - que já combinamos com a Secretária Renata Vilhena, um

ciclo de audiências para discutir o PPAG nesta Casa. Então, logo após o seminário

legislativo sobre a superação da pobreza extrema, haverá essas audiências.

A Presidenta Dilma está hoje, em São Paulo, lançando o Brasil sem Miséria para a

Região Sudeste, com o Governador Geraldo Alckmin, do PSDB, com a presença de

representantes do governo de Minas. Fomos convidados, mas, por um motivo justo (o

ex-Presidente Lula estará hoje, durante todo o dia, na cidade de Belo Horizonte), não

poderemos comparecer.

Logo após o seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, haverá um ciclo de

audiências  relacionadas  com  o  PPAG.  Vamos,  com  luta,  verificar  o  nível  de

investimento do Estado em saneamento básico, principalmente no semiárido.  Não

podemos  conviver  com  essa  situação.  A belíssima  matéria  publicada  pelo  jornal

“Estado de Minas”,  com certeza,  muito  fortalece,  por  sua qualidade e  isenção,  a

nossa luta.

Sr. Presidente, gostaria de comunicar a Minas Gerais que o Governador Anastasia
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sancionou,  em 16/8/2011,  a Lei  nº  19.578,  que faz com que Minas Gerais  seja o

primeiro  Estado  a  ter  o  Sistema Único  da  Assistência  Social  regulamentado  e,  o

principal,  permite  que  os  gestores  municipais  recebam,  de  forma  regular  e

automática,  recursos  transferidos  pelos  fundos  estadual  e  nacional  de assistência

social. Além de esse repasse ser regular e automático, após a regulamentação do

conselho  nacional,  os  Municípios  poderão  utilizar  o  recurso  para  pagamento  de

profissionais  de  equipes  de  referência  do  Suas:  assistentes  sociais,  psicólogos  e

outros.

Eu já havia lutado pela aprovação da Lei nº 19.444, e o Governador Anastasia a

sancionou em janeiro. Houve mau conselho de algum assessor desinformado, para

que  dois  itens  fossem  revogados  na  lei  delegada.  A lei  foi  sancionada,  e  a  lei

delegada revogou dois artigos fundamentais. Reapresentei o projeto e sustentei - a

assessoria da Maioria me ajudou muito - que a Presidente Dilma sancionaria a lei

federal, dando retaguarda legal para que Minas fizesse o mesmo. Compreendi que

um assessor desinformado e muito precavido deve ter dito: “Não, Governador, ainda

não  existe  lei  federal.  Depois,  poderemos  enfrentar  problema  em  tribunal”.  Os

Deputados  da  base  do  governo,  nas  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária foram muito sensíveis e fizeram com que o

projeto tramitasse, a Presidente Dilma sancionou a lei numa semana, e, na seguinte,

aprovamos  o  projeto  por  unanimidade.  E  o  Governador,  também  com  muita

sensibilidade, sancionou o projeto, que agora é a Lei nº 19.578.

Minas é o primeiro Estado do Brasil a ter o Suas regulamentado por meio de lei. O

projeto foi  de minha autoria,  mas contou com o apoio de todos os partidos desta

Casa,  mostrando  que,  quando  trabalhamos  juntos,  o  resultado  aparece.  Elogio  o

Governador Anastasia por ter sancionado a lei. Já o critiquei e fiz cobranças. No início

do seu mandato, levei uma pauta com vários itens. E ele tem tomado iniciativa em

relação  a  alguns.  Discutimos  muito  sobre  o  avanço  do  “crack”  no  Estado,  e  o

Governador  lançou  o  programa  Aliança  pela  Vida.  Vamos  acompanhar  o  seu

desdobramento.  Ele  também  está  empenhado em  fazer  parcerias  em  relação  ao

Brasil sem Miséria. A questão da Copanor está meio emperrada, e estamos fazendo

cobranças. Mas, se cobramos, também elogiamos quando há motivo para tal. Essa lei
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muito importante foi sancionada na íntegra, sem veto.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Cumprimento o Deputado André Quintão

pelo belo trabalho que vem realizando nesta Casa e disso dou testemunho, pois o

acompanhei no Vale do Jequitinhonha. Na ocasião, visitamos as comunidades que

estão privadas de água. Recentemente, saiu matéria do Luís Ribeiro, do “Estado de

Minas”, abordando essa situação em outras localidades. Sabemos que a Comissão

de Participação Popular terá uma audiência com o Bilac Pinto em 29/8/2011, quando

estarei presente. O Secretário apresentará um plano emergencial e definitivo para

resolver o problema da água nas comunidades que visitamos e que o jornal mostrou

na matéria. Existe, sim, esforço do governo de Minas.

Amanhã,  o ex-Presidente  Lula visitará Araçuaí,  ocasião  em que representarei  a

bancada do Jequitinhonha e do Mucuri e pedirei a ele que intervenha favoravelmente

pela BR-367, pois é um compromisso de campanha da Presidente Dilma. Deputado

André Quintão, esse trabalho extrapartidário que vem realizando, o qual acompanho,

é para o bem de Minas Gerais. Fazemos críticas com o objetivo de ter um Estado

melhor  para  se  viver.  Para  isso,  é  preciso  haver  apoio  dos  governos  estadual  e

federal.

Com  relação  ao  fornecimento  de  água  no  Jequitinhonha,  apresentamos

requerimento solicitando ação da Codevasf no Vale do Jequitinhonha, pois é muito

importante resolver esse problema.  Deputado André Quintão, sei  que,  trabalhando

dessa forma, estaremos no caminho certo. Espero que amanhã logremos êxito com

nossa presença em Araçuaí e na conversa com o ex-Presidente Lula.

Muito obrigado. Parabenizo V. Exa. pelo trabalho e pelas críticas, na maioria das

vezes, construtivas. Dou meu testemunho de que V. Exa. tem feito sua parte no que

tange ao governo federal.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Luiz Henrique. Agradeço-

lhe  toda  hospitalidade  com  que  nos  recebeu  na  querida  Janaúba,  na  semana

passada, por ocasião do fórum “Violência nas escolas”. Janaúba foi presenteada com

o câmpus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. O ex-

Presidente  Lula  estará  em  Araçuaí,  na  primeira  turma do  Instituto  Tecnológico,  e

Janaúba acaba de receber um câmpus da Universidade Federal.
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O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado André Quintão, seu tempo

está acabando,  mas serei  breve, Sr.  Presidente. Solicitei  este aparte apenas para

sugerir-lhe uma audiência pública.  V.  Exa.  tem subido a esta tribuna,  e o fez em

diversas vezes, para tratar da questão da água, em especial no Norte de Minas e nos

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Parte de seu pronunciamento foi fruto de uma

matéria do jornal “Estado de Minas”, aliás, muito bem feita pelo jornalista do referido

jornal. É bom que fique claro que audiência pública, que poderia ser feita, aliás, na

comissão em que participa, é realizada para melhorar as coisas.

Sr. Presidente, já estou terminando, não precisa me olhar dessa maneira. Sugiro a

realização de uma audiência pública com a participação do Presidente da Copanor, o

ex-Deputado  Márcio  Kangussu.  Tenho  a  certeza  de  que  ele,  com  sua  vasta

experiência nessa área, dará explicações e levará V. Exa., como representante do PT,

para ajudar Minas Gerais - os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e o Norte de Minas

- a buscar os tão sonhados recursos que foram prometidos pelo governo do PT, antes

mesmo da posse do ex-Presidente Lula, na caravana pela cidadania. As obras que

resolverão o problema da água não são responsabilidade apenas da Copanor.

Os Municípios e as localidades que não são atingidos pelos serviços da Copanor

têm o direito de receber investimentos da Funasa, mas não os recebem. O PT já está

à frente do governo federal há mais de nove anos, e a Funasa continua praticamente

paralisada, sem que haja investimentos nos Municípios para resolver o problema da

água.

Sr. Presidente, estou terminando. Sugiro ao Deputado André Quintão que promova

uma audiência pública na Comissão de Participação Popular com representantes da

Copanor, que me encarrego - muito obrigado, Deputado Sargento Rodrigues, pela

lembrança da palavra - de convidar o Presidente da Copanor, o ex-Deputado Márcio

Kangussu. Pediria a V. Exa. que se encarregasse de convidar um representante da

Funasa  para  debatermos  o  assunto  e  chegarmos  a  uma  conclusão  que  gere

resultado prático e favorável às referidas regiões, que ainda precisam de tratamento

de água e esgoto.

Muito obrigado pelo aparte, a V. Exa. e ao nosso nobre Presidente, que, mesmo

com um pouquinho de impaciência, me ouviu por alguns segundos a mais do tempo
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permitido. Muito obrigado

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado Deputado e Sr. Presidente. Reitero os

parabéns ao Governador Anastasia, pois sancionou projeto de nossa autoria: Suas é

lei em Minas. Parabenizo também o jornal “Estado de Minas” pela belíssima matéria

sobre a falta de água potável em Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Concedo aparte ao Deputado Romel Anízio.

O Deputado Romel Anízio (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas.

Sr. Presidente, serei muito breve. Com a permissão de V. Exa. e do nobre colega,

Deputado Rômulo Viegas, farei um convite a todos. Amanhã, a partir  das 9 horas,

haverá um simpósio do PP no Ouro Minas, onde estarão presente os Senadores

Francisco Dornelles e Aécio Neves, o Prof. Anastasia, Governador do Estado; o Sr.

Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador; o Deputado Federal Márcio Reinaldo, relator-

geral  do Orçamento da União; o Deputado Nelson Meurer,  Líder  do PP; e outros

companheiros. O tema principal será o endividamento de Minas Gerais. O PP quer se

inteirar dele para dar sua contribuição no Congresso Nacional, a fim de que isso seja

resolvido  num  curto  espaço  de  tempo.  Sr.  Presidente  e  caro  Deputado  Rômulo

Viegas, muito obrigado.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Deputado  Romel  Anízio,  muito  obrigado.  Sr.

Presidente,  demais  membros  da  Mesa e  Deputado Bonifácio  Mourão,  caro  Líder,

venho,  nesta  tarde,  chamar  a  atenção  sobre  a  imperiosa  necessidade  das,  tão

cantadas em verso e prosa, nossas queridas reformas. Falamos muito e, com certa

esperança, estamos aguardando a reforma política. Houve muitas audiências nesta

Casa. Tenho certeza de que várias Assembleias Legislativas dos demais Estados da

Federação  promoveram  também  debates  ricos,  envolvendo  a  sociedade  e  os

Legislativos Municipais, para que essa reforma política realmente apresente algo de

notável e distinto do que apresenta o atual quadro. No entanto, caro Deputado Romel

Anízio, após analisar com muita calma, não vejo sinceramente uma luz no fundo do

túnel, vislumbrando uma reforma bem objetiva. Quanto ao processo eleitoral, essas

reformas  são  cantadas  em  verso  e  prosa,  mas,  após  o  pleito,  realmente  nada
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acontece de significativo. Deputado Bonifácio Mourão, vamos pegar, por exemplo, a

já falada reforma tributária. Sem dúvida nenhuma, essa reforma tributária pode dar

mais  agilidade  política  e  administrativa  para  os  gestores  públicos  -  Prefeitos  e

Governadores. Na realidade, o que vemos hoje é muitas vezes o governo central e

federal tomar atitudes para se evitar, por exemplo, a desindustrialização do País e

apresentar um pacote do programa Brasil Maior, que, mais uma vez, desonerará a

folha e isentará o IPI de algumas mercadorias.

Deputado José Henrique, que preside esta nossa reunião, essas ações trazem um

reflexo extremamente negativo porque diminuem a contribuição que o governo federal

dá,  por  meio  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios,  para  as  Prefeituras.

Paralelamente a isso, o governo federal elabora plano nacional de piso salarial para

diversos segmentos de servidores públicos, sejam eles estaduais, sejam municipais,

mas não repassa um recurso sequer para ajudar Estados e Municípios a honrarem

essa decisão. Quer dizer, toma-se uma decisão lá, por exemplo: a partir de agora, o

piso  do  servidor  público  de  determinada  classe  será  determinado  por  lei  no

Congresso Nacional. E aí o Estado e o Município, ou seja, Governador e gestores,

além de já terem na porta de suas administrações um leque enorme de problemas,

passam  ainda  a  ter  dois  empecilhos.  Primeiro,  o  limite  estipulado  pela  Lei  de

Responsabilidade Fiscal com gasto de pessoas e, segundo, que não há recurso nem

receita para fazer o respectivo pagamento.

Deputado Romel Anízio,  todos gostaríamos que os servidores públicos das três

esferas - federal, estadual e municipal - tivessem realmente salários melhores. Esse é

um problema histórico que ocorre há anos. Digo-lhes isso como um servidor público

federal.  Há  mais  de  30  anos,  sou  professor  de  universidade  federal.  Os  nossos

colegas  já  estão  agora  com  indicativo  de  greve.  Os  servidores,  os  técnicos

administrativos,  ou seja,  os  TAs das universidades federais  já  estão em greve.  E

agora nós, os docentes, estamos apresentando indicativo de greve. No entanto não

vejo isso como forma de uma política tacanha para culpar um determinado governo.

Isso é um problema histórico, um problema de recorrência que tem de ser corrigido,

evidentemente. Mas o governo federal,  detentor de toda a carga tributária que há

neste país, deveria adequar essa distribuição de recursos por meio de uma reforma
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tributária que esclareça melhor, por exemplo, as operações de crédito que o BNDES

faz, levantando dívida junto ao Tesouro Nacional. Essa operação feita pelo BNDES

não  é  transparente,  não passa nem pelo  crivo  do  Congresso.  E  hoje  vemos,  no

governo federal, que a Presidente Dilma herdou uma crise ministerial terrível do seu

antecessor.  Falava-se  tanto  em  herança maldita,  mas  o  que estamos  vendo é  a

Presidente Dilma com vontade de trabalhar,  de produzir,  mas, nesses seis meses,

não está fazendo outra coisa a não ser apagar incêndio em Ministério. Há denúncias

e denúncias, uma atrás da outra, de corrupção. Só que isso não começou agora,

Deputado Romel Anízio, isso não pode ter começado em seis meses. Isso vem se

arrastando ao longo dos anos, e agora as coisas estão eclodindo.

Então, Deputado Bonifácio Mourão, há de se pensar, sim, na necessidade de dar a

César o que é de César.  Dê ao Governador e ao Prefeito,  aos gestores públicos

condições financeiras para eles fazerem, realmente, o trabalho que tem de ser feito.

O governo federal  dá uma “mordida” expressiva no PIB, uma “mordida” daquelas,

boa, mas o investimento feito não é na mesma proporção. Que o digam os exemplos

das nossas estradas federais, do metrô, dos aeroportos, dos portos! Não vou dizer

que alguma coisa não melhorou; claro que houve avanços, não podemos também ser

injustos. Alguma coisa melhorou, sim, mas, como o governo central detém o maior

volume de dinheiro, se ele tivesse vontade política e na reforma tributária hipotecasse

mais recursos para os Estados e Municípios, tenho certeza absoluta de que a gestão

pública neste país ficaria melhor. Por exemplo, Deputado Bonifácio Mourão, sabemos

que o ICMS aplicado no Brasil, o nosso imposto sobre circulação de mercadorias, é o

mais complicado do mundo. Mas é necessário o quê? Sentar-nos a uma mesa de

detalhamento, de estudo qualificado, para analisarmos a ponderação e a necessidade

dessa revisão, desse pacto, para honrar compromisso federativo, para que o governo

federal entenda que ele pode muitas vezes cuidar da política econômica, da política

internacional,  das  nossas  fronteiras,  das  universidades,  mas  deixar  os  gestores

cuidarem das  demandas  que batem às  portas  dos Governadores  e  dos  Estados.

Concedo aparte ao Deputado Bonifácio Mourão, nobre Líder do Bloco Transparência

e Resultado.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)  -  Deputado Rômulo Viegas, estamos
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acompanhando  com  atenção  o  pronunciamento  de  V.  Exa.,  sempre  aprofundado,

sempre revelando suas preocupações com as indispensáveis e inadiáveis reformas.

Há poucos dias participamos de um encontro no Salão Nobre, com vários Deputados,

com o Conselheiro Sebastião Helvécio, do Tribunal de Contas, com o ex-Deputado

Sérgio Miranda, com pessoas preocupadas com a dívida pública, com a renegociação

da dívida pública. E já estávamos a pensar e retomamos o pensamento, depois de

ouvir suas palavras, de que a dívida pública precisa mesmo ser renegociada porque

ela  é  um  problema seriíssimo  de  todos  os  Estados  e  praticamente  de  todos  os

Municípios brasileiros. Então, essa renegociação é inadiável.

No entanto, não precisávamos falar em renegociação da dívida pública se houvesse

uma reforma tributária decente, se o pacto federativo existisse de fato, se o governo

federal fosse mais sensível às palavras de tantos e tantos brasileiros patriotas, como

é  o  caso  do  nosso  Senador  Aécio  Neves,  que,  desde  os  primeiros  dias  do  seu

primeiro mandato, batalhou incessantemente pelo pacto federativo. Não é possível

continuar como está. Nos últimos 10 anos, o FPM e o FPE passaram de 19% para

27%. Por  causa disso Estados e Municípios  estão empobrecendo cada vez mais.

Cada vez mais a dificuldade é maior, e os Prefeitos e os Vereadores têm de caminhar

de pires nas mãos. Eles têm de fazer a vontade do governo federal em todos os

sentidos, aliás, até dos Deputados Federais,  para conseguirem algumas migalhas,

por  causa  desse  sistema  tributário  nacional.  Conforme  disse  V.  Exa.,  todas  as

reformas  principais  -  política,  previdenciária  e  tributária  -  são fundamentais,  mas,

infelizmente, não saem.

Deputado  Rômulo  Viegas,  nesta  oportunidade  quero  registrar  a  importância  do

governo  Anastasia  e  do  que  ele  está  fazendo  em  termos  de  planejamento  e

administração.  Nestas  palavras,  dirijo  aplausos  à  Secretária  Renata  Vilhena,  à

Secretária  Maria  Coeli,  ao  Secretário  Danilo  de  Castro  e  a  todos  os  Secretários

integrados no projeto do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, que

colocamos na Constituição mineira em 1989. Minas foi o único Estado a colocar um

plano estadual integrado na Carta Maior Estadual. E agora ele está funcionando no

governo  Anastasia,  com  o  Estado  em  redes,  ouvindo  as  populações  regionais  e

locais. O Presidente desta reunião, Deputado José Henrique, estava conosco ontem
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em  Governador  Valadares;  o  Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro  também.  Lá

discutimos com mais de 300 representações regionais dos Vales do Rio Doce e do

Aço quais são as verdadeiras prioridades da região. Depois de eleitas as prioridades,

ouvimos  cada  representante  do  povo.  O  povo  estava  sendo  representado  e  se

manifestando.  Claro  que  Minas  Gerais,  ao  ouvir  todas  as  suas  áreas,  terá,  sem

dúvida,  um  governo  mais  integrado,  com  regiões  mais  equilibradas,  com  um

desenvolvimento regional equilibrado e justo. É isso que o governo Anastasia está

procurando. Portanto, temos de aplaudir  essa situação.  Não há dúvida: ouvindo o

povo,  o  povo  participando,  o  Estado  em  rede  e  Minas  se  desenvolvendo.  Muito

obrigado a V. Exa.

O Deputado Rômulo Viegas* -  Deputado, o senhor foi  muito feliz.  Realmente,  o

nosso Senador Aécio Neves assumiu essa bandeira há mais tempo. O Governador

Anastasia declara a necessidade dessa reforma tributária. Aliás, ele mesmo disse que

o nosso ICMS é o mais complicado do mundo, sabendo que alguns Estados poderão

perder  e  outros  ganhar,  mas  temos  confiança  plena  nas  ações  do  Governador

Anastasia, no Senador Aécio Neves, nossos dois grandes líderes, que nos orientam

nessa caminhada para melhorar cada vez mais a situação para a população mineira.

O Deputado Romel Anízio  (em aparte)*  -  Caro  Deputado,  na  realidade,  V.  Exa.

aborda as duas principais reformas que o País está a clamar. Vejamos a reforma

política.  Estamos a  45  dias  de,  nesse prazo,  votar  essa reforma para  que tenha

validade  nas  eleições  de  2012.  Isso  se  torna  praticamente  impossível.  O  que

acontecerá?  Mais  uma  vez  o  STF  irá  legislar  sobre  matéria  que  não  é  de  sua

competência. Por quê? Pela inércia, até mesmo pela incompetência e falta de maior

entendimento visando alguma reforma política que atenda os anseios da sociedade

brasileira. V. Exa. também abordou a questão do pacto federativo. Participei por 16

anos da discussão da reforma tributária. Ali estavam Roberto Campos, que já faleceu;

Delfim não está mais no Congresso; e Germano Rigotto e Palloci também não. Na

época, todos participaram ativamente da discussão de uma reforma tributária justa.

Mas, quando se discutia a questão do ICMS - e V. Exa. falou muito bem: hoje é a

mais cruel distribuição de impostos -, se íamos cobrá-lo na origem ou no destino, aí

encerrava-se a reforma. Não haveria mais reforma. Acredito que V. Exa. foi muito feliz



1009
____________________________________________________________________________

ao abordar esses dois temas. Falando nessa questão de piso e tudo mais, quando o

Governador Aécio ainda era Presidente da Câmara dos Deputados,  eu, Deputado

Federal, seu colega, sentei-me ao seu lado e fui “puxar sardinha para a minha lata”.

Discuti com ele questões da universidade pública, gratuita, do câmpus da Uemg em

Ituiutaba, que tem 2.500 alunos.

Aécio disse-me para nem tocar nesse assunto, pois assumimos um Estado que

nem sequer tem cadeiras para os alunos; que ainda tem escolas de pau a pique,

onde os alunos do ensino básico não contam com as mínimas condições sanitárias.

Então, em vez de discutir o ensino público gratuito para as escolas superiores, vamos

ver o que fazer para que sigam bem as mudanças e transformações por que Minas

passou ao longo dos oito anos de Aécio e Anastasia. Não há uma cidade do Estado

em que não se veja uma escola em construção ou em reforma - não há uma sequer!

Então as  mudanças  vieram,  e  isso  aconteceu  porque  governaram o  Estado com

seriedade e rigor fiscal, como se conduzissem a sua própria casa: com respeito total

aos interesses e anseios da sociedade mineira. Então cumprimento, mais uma vez, o

Deputado  Rômulo  Viegas,  que  realmente,  com  sua  inteligência  e  competência,

aborda temas muito importantes para a sociedade brasileira. Obrigado.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Romel  Anízio.  Para

encerrar,  Presidente,  digo  que  é  uma  alegria  fazer  parte  da  base  do  governo

Anastasia, ao lado do Senador Aécio Neves e dos demais companheiros do bloco.

Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

funcionários da Casa, imprensa, telespectadores da nossa querida TV Assembleia,

mais alguns assuntos me trazem nesta tarde a esta tribuna. Emendando a fala do

nosso grande Deputado Rômulo Viegas, que me antecedeu, também quero deixar

algumas  palavras  em  relação  a  esse  governo,  que  tacho  de  AAA,  classificação

desejada pelo Obama na economia americana, que esbravejou, há alguns dias, que a

América  do  Norte  jamais  deixará  de  ser  AAA.  Mas  tivemos  a  felicidade  de,  nos

últimos anos, contar com esse governo qualificado com três ás maiúsculos: Aécio,
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Anastasia  e  Alberto.  Também  fico  muito  feliz,  porque  Minas  Gerais  recuperou  o

prestígio  internacional  e  entrou  nos  trilhos  do  desenvolvimento,  com  seriedade  e

comprometimento, embora também com dificuldades, até porque não é fácil colocar

freio em algumas coisas que muitas vezes caminham sem controle. E o Governador

Aécio Neves conseguiu fazer isso, tendo inicialmente Anastasia como seu Secretário

de Defesa Social, uma área extremamente complexa, que passava por um momento

difícil -  toda a área da segurança passava por um momento difícil,  com a falta de

segurança num crescimento exorbitante e com a polícia sem condição de competir

com os bandidos. Mas, com o trabalho exaustivo de planejamento, com consciência

das dificuldades do Estado, aos poucos Minas Gerais foi recuperando a credibilidade

que merece. Isso porque o Governador Aécio Neves soube escolher os componentes

de sua equipe: pessoas de ponta e de conhecimento, que fizeram com que o Estado

voltasse  a  caminhar  nos  bons  trilhos  do  crescimento,  do  desenvolvimento,  do

progresso e da credibilidade. Não sou de rasgar seda nem de elogiar ninguém, mas,

se faço essas declarações, é porque confiamos no Governador:  um homem sério,

que trabalha  com dedicação e  conhecimento,  um advogado que se destacou em

todos os cursos que fez e que colocou em prática, no serviço público, todo o seu

conhecimento,  competência  e  capacidade.  Só  desejamos  que  o  Senador  Aécio

continue a brigar pela grandeza de Minas e do Brasil, e que o governo Anastasia e

Alberto  continue  a  planejar  e  estruturar  bem  o  nosso  Estado  para  continuarmos

crescendo  e  corrigindo  as  distorções  e  necessidades.  Mas  que  isso  seja  feito

gradativamente, com os pés no chão e dentro da normalidade, sem nenhum exagero

e sem fugir à regra de administrar com seriedade.

Outra questão que trago à tribuna é uma correspondência que recebi  da Santa

Casa de Caridade de Diamantina, agradecendo a minha participação em um trabalho

que  agora  está  surtindo  efeito,  a  concretização  do  reconhecimento  pelo  SUS do

serviço de neurocirurgia. Uma portaria da Secretaria de Atenção à Saúde habilita a

Santa Casa de Caridade como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em

Neurocirurgia em Diamantina, no nosso Vale do Jequitinhonha, antes chamado vale

da  miséria.  Como diz  o  nosso  provedor,  Juscelino  Brasiliano  Roque,  e  o  Diretor

Administrativo Dalgésio João dos Santos, os descrentes e pessimistas afirmavam que
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Diamantina  jamais  conseguiria  uma  coisa  dessa.  Mas  hoje,  com  muita  alegria,

Diamantina  é  reconhecida  e  o  serviço  de  neurocirurgia  está  autorizado  na  alta

complexidade,  para  alegria  de  todos  nós.  Com  muita  alegria,  concedo  aparte  ao

Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Doutor Viana, é uma alegria

muito grande apartear V. Exa., uma das legendas desta Casa, por seu talento, linha e

postura. Tenho dois grandes motivos para falar de Diamantina e da saúde. Primeiro,

sou de Sabinópolis, próximo a Diamantina, e tive o prazer de estudar como interno no

Colégio Diamantinense nos bons tempos do Pe. Vicente Guabiroba, nosso Diretor.

Aproveito para lamentar a morte do grande ex-Deputado Estadual e Federal Vicente

Guabiroba,  que teve  raízes  naquelas  bandas.  V.  Exa.  está  falando a  respeito  da

Santa Casa de Caridade de Diamantina e, sendo médico e conhecendo bem a área

da  saúde,  sabe  que essa  foi  uma das  primeiras  santas  casas  de  Minas  Gerais.

Diamantina é uma cidade histórica, e agora essa grande conquista da neurocirurgia

na  alta  complexidade  representa  um  salto  maior  para  Diamantina  e  região,  que

precisava sobremaneira ser beneficiada. V. Exa. participou dessa conquista, como

também os outros Deputados que trabalham tanto por aquela região. A importância

maior dessa conquista deve-se ao fato de a saúde estar em crise nacionalmente. V.

Exa. sabe disso melhor do que nós, a crise na saúde é nacional, atinge todas as

áreas. O governo federal não deixa que se aprove a Emenda nº 29. Teimosamente,

ele não participa com o percentual que deve na área da saúde. Pelo menos 90% dos

Municípios,  de  modo geral,  gastam mais  de  20% das  suas receitas  correntes  na

saúde, e o problema continua se agravando cada vez mais. As cidades-polo, como é

o  caso  de  Diamantina,  Governador  Valadares  e  tantas  outras,  quanto  mais

aperfeiçoam seu sistema de atendimento nos hospitais regionais, mais ambulâncias

de fora chegam procurando recurso na área da saúde. O problema é nacional. Estou

registrando essas questões para valorizar mais a grande conquista da Santa Casa de

Caridade de Diamantina, tão bem lembrada por V. Exa. Obrigado.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Agradeço-lhe  as  palavras.  V.  Exa.  é  uma  pessoa

atuante  naquela  região.  Sei  que  a  família  de  V.  Exa.  ainda  está  enraizada  em

Sabinópolis, a família Barroso e a Pinho. Sabemos um pouquinho daquela história,



1012
____________________________________________________________________________

lembramos  as  disputas  antigas.  Estamos  também  ajudando  o  hospital  da  nossa

querida Sabinópolis, onde temos uma perninha, porque a liderança maior é de V. Exa.

Um  outro  diamantinense  roxo,  amante  -  quem  não  ama Diamantina?  Quem  não

nasce lá já a ama; então muito mais quem é de lá -, é o Deputado Luiz Henrique.

Concedo aparte a V. Exa.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Quero parabenizar o Deputado Doutor

Viana, que tem uma brilhante atuação na região do Jequitinhonha e na região Central

de Minas, e dizer que também faço coro com os que reconhecem o belo trabalho que

o Juscelino Roque vem realizando na Santa Casa de Caridade de Diamantina. O

Governador  Anastasia  investirá,  no  próximo  ano,  no  Hospital  Nossa  Senhora  da

Saúde e na Santa Casa, na cidade de Diamantina, cerca de R$12.000.000,00. Isso

possibilitará a realização de residência médica na cidade, dando condições para a

criação do curso de Medicina. Com fé em Deus, no próximo ano, haverá vestibular

para esse curso em Diamantina.

Por falar da região do Jequitinhonha e do Rio Doce, nesse fim de semana, sábado,

tive a honra, com o Governador Anastasia, de receber o título de Cidadão Honorário

de  Sabinópolis.  Então,  hoje,  posso  dizer  que  sou  conterrâneo  do  meu  querido

Mourão. Sabinópolis é a cidade de Sabino Barroso, estadista, Deputado Estadual e

Federal,  constituinte,  primeiro  brasileiro  a  pensar  no  modal  ferroviário  em massa.

Naquele momento, quando me tornei sabinopolense, por meio de título, parabenizei o

nosso Líder Mourão, que não é um líder político, mas sim espiritual, que costumo

chamar, Deputado Viana, de “mahatma”.

Quero também parabenizá-lo, Deputado Viana, por essa atuação. Tenho aprendido

muito na Assembleia no convívio com V. Exa. Parabéns pelo trabalho.

O Deputado Doutor Viana -  Agradeço suas palavras. Outros Deputados também

participam do trabalho em busca do desenvolvimento do Jequitinhonha e de toda a

Minas Gerais.

Quero  encerrar  o  pronunciamento  sobre  Diamantina  e  parabenizar  não  a  nós,

Deputados, porque o mínimo que podemos fazer é ajudar esses timoneiros, esses

grandes homens que estão lá durante o dia e a noite,  não tão preocupados, mas

muito  ocupados  com  problemas  de  saúde,  trabalhando  gratuitamente,  o  que  é
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importante - o provedor não ganha nada -, mas o Juscelino e o Dalgésio, que estão lá

administrando  muito  bem  a  Santa  Casa  de  Diamantina.  Aproveito  para  estender

esses elogios ao Secretário Antônio Jorge, que deu sequência ao trabalho iniciado

pelo Deputado Marcus Pestana. A Santa Casa começou a ressurgir, a se reanimar e a

se reestruturar  quando ele  levou para lá  o  Pro-Hosp.  Agora consegue mais  esse

grande benefício, que não é para a Santa Casa, mas para as pessoas de Diamantina

e da região. Então homenageio e parabenizo todos os funcionários, a equipe médica

e outras pessoas, que, por meio desses dois Diretores e provedores, são os grandes

responsáveis por essa conquista.

Outro  assunto  sobre  o  qual  também  quero  falar  está  relacionado  ao  nosso

companheiro  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Chegamos  juntos  aqui.  Ele  chegou

como um Soldado que havia participado de uma confusão, em um momento difícil,

conturbado, com greve da polícia, no ano anterior. A segurança vivia uma situação

conturbada.

Ele  surgiu  como liderança no meio  policial  e  chegou a  esta  Casa.  Para  nossa

surpresa, o Deputado Sargento Rodrigues fez um curso de comunicação e foi reeleito

pela  primeira  vez  -  fomos  juntos.  Venho  acompanhando  o  trabalho  dele.  Ele  é

dedicado,  fecundo  e  tem  muitas  conquistas;  é  participativo,  atuante  e  é  um  dos

Deputados  que  tem  mais  projetos  aprovados  nesta  Casa.  O  Deputado  Sargento

Rodrigues  desenvolve  um  trabalho  extremamente  positivo,  proativo  para  seus

eleitores, para seus companheiros, para as pessoas com quem ele trabalha e para

suas próprias  convicções.  Ele  merece nosso respeito  e  reconhecimento  por  esse

grande trabalho parlamentar.

Hoje o Deputado Sargento Rodrigues conclui o curso de Direito - é bom dizer isso

aqui.  Ele não sabe que estou falando dele, e o faço com a alma muito feliz pelo

exemplo de cidadão, de homem público que ele é, um homem que desenvolve seu

trabalho com bravura e, ao mesmo tempo, com muita sensibilidade. Ele é esposo e

pai abnegado. Confidenciou-me sua alegria pelo filho ter passado no vestibular para o

curso de Direito na Faculdade Milton Campos.

Hoje o seu momento, Deputado Sargento Rodrigues, é de todos nós. Não estarei

presente  em  sua  formatura,  pois  estarei  aqui,  em  uma  reunião  que  solicitei  em
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homenagem  aos  40  anos  da Unimed-BH -  até  convido  os  colegas  para  estarem

presentes  aqui,  às  20  horas.  Deixo  consignados  nos  anais  da  Casa  os  nossos

cumprimentos.  Tenho  certeza  de  que  poderei  representar  meus  colegas,  seus

colegas,  na  Assembleia,  porque  nos  orgulhamos  de  V.  Exa.  Sabemos  de  seus

momentos de grande luta e muita briga, mas sempre em defesa do interesse das

pessoas, dos cidadãos. Espero que a sabedoria e o conhecimento continuem sendo

buscados por V. Exa. para engrandecer sempre nosso Parlamento e a todos nós.

Então, deixo o convite, encerrando minha fala, para a reunião de logo mais, a partir

das 20 horas, em homenagem à nossa Unimed. Eram essas as considerações, Sr.

Presidente, que tinha a fazer na tarde de hoje.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Saúdo meu caro Deputado Inácio Franco, que preside

nossos trabalhos no dia de hoje, e o Deputado Bonifácio Mourão, nosso Líder. Sras.

Deputadas  e  Srs.  Deputados,  público  da  nossa  imensa  e  querida  Minas  Gerais

sintonizado no canal da TV Assembleia, venho à tribuna, na tarde de hoje, fazer mais

um pronunciamento, boa parte dele ou talvez todo ele para saudar a presença do ex-

Presidente Lula em Minas Gerais, e para fazer um comentário dessa visita do ex-

Presidente com Minas e com o Brasil.

Inicio nossa fala reportando-me ao ano de 2002. Encerrava-se o mandato, naquela

oportunidade,  do  Governador  Itamar  Franco.  Iniciávamos,  em  2003,  uma  nova

maneira de governar o Estado, capitaneada por Aécio Neves e, claro, tendo já à mão

a consciência e o trabalho de Anastasia. Era o início de um governo que encontrou o

Estado com déficit  mensal  de  R$200.000.000,00,  totalizando 2.400.000.000,00  ao

final do exercício de 2002. Foi esse o déficit anual que o nosso Senador Aécio Neves

encontrou  quando  assumiu  o  governo  de  Minas  em  2003.  Era  preciso,  naquele

momento, trazer um remédio capaz de devolver a Minas Gerais e aos mineiros a

possibilidade de crescimento e o equilíbrio das finanças.

Iniciava-se aí o choque de gestão. Houve sacrifícios, como em todo choque há. A

própria  palavra  diz  isso.  Um  dos  principais  sacrifícios  implementados  por  Aécio,

naquele instante, foi  cortar  mais  de 2 mil  cargos comissionados na administração
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pública do Estado. Mais de 2 mil cargos comissionados, de livre nomeação, foram

cortados  no  início  de  2003.  Fizemos  a  nossa  parte,  em  favor  de  Minas  Gerais,

evitando as nomeações políticas em detrimento do sucesso do Estado de Minas.

No mesmo raciocínio em que trago aos senhores e às senhoras a minha fala com

relação ao governo de Minas,  o faremos agora relativamente  ao  governo federal.

Quando assumiu a Presidência da República, o ex-Presidente Lula já encontrou o

País  regularmente  pronto  para  o  crescimento,  porque  o  Plano  Real  já  teria  sido

implantado anteriormente e os sacrifícios já haviam sido feitos. Um exemplo disso é o

Proer, que estabilizou a rede bancária do País e preparou os bancos para os desafios

futuros. Ele encontrou tudo isso pronto. A Lei de Responsabilidade Fiscal, iniciada

para  os  Municípios  em 2001,  já  estava  aprovada,  e  os  Prefeitos  iniciando  o  seu

cumprimento.  O  Brasil  já  estava se  programando e  se  preparando para  avançar.

Nunca,  na  história  deste  país,  fez-se  um  plano  de  estabilidade  tão  bom  e  tão

adequado ao desenvolvimento do Brasil como fora o Plano Real.

O  ex-Presidente  Lula  assumiu  a  Presidência  lá,  em Brasília,  e  aqui,  em Minas

Gerais,  Aécio  assumiu  o  Estado,  com  muita  dificuldade.  Quero  reportar  que

R$2.400.000.000,00 de déficit, por ano, foi o que o Aécio assumiu em Minas Gerais,

em 2003. O Brasil já estava pronto e preparado. Os sacrifícios já haviam sido feitos, e

reporto-me à fala do Senador Aécio Neves no Senado: “O sucesso do Brasil não é de

um governo, é de vários; não vem de um acerto nem de um desafio vencido, vem de

vários”.  Circunstâncias econômicas e históricas construíram o momento em que o

Brasil começou a crescer e a colher os frutos dos trabalhos de semeadura feitos.

Retorno a Minas. Nesse mesmo período, Aécio inicia o governo do Estado com

muita dificuldade. Os Prefeitos já não sabiam o endereço do Palácio da Liberdade,

pois  haviam  esquecido  como  se  chegava  lá  para  buscar  recursos  para  os  seus

munícipes.  No  entanto,  lá,  em  Brasília,  tudo  estava  pronto  e  preparado  para  o

crescimento. Volto ainda à Brasília, fazendo uma analogia com Minas Gerais. Aqui,

Aécio cortou mais de 2 mil cargos comissionados. Lá, em Brasília, os 26 Ministérios

que  existiam  foram  aumentados  por  Lula  para  40.  O  desejo  de  acomodar  os

companheiros foi prontamente atendido, e houve cargos para os que tinham perdido

as eleições, que tinham sido derrotados nas urnas, para que ganhassem um espaço
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em  Brasília  e  continuassem  sua vida.  Aqui,  ao  contrário,  Aécio  cortou  os  cargos

comissionados. Continuemos com a história. Lula encontra o Plano Real estabilizado

e o Brasil bem-encaminhado; e Aécio, uma situação adversa: Minas tinha um déficit

de  R$2.400.000.000,00  por  ano.  Chegamos  ao  dia  de  hoje,  com a  vinda do ex-

Presidente a Belo Horizonte. Pipoca todo dia um novo escândalo em Brasília. Já são

três os Ministros que caíram por corrupção. Mas essa fala é só do Deputado Duarte?

Não!  Os jornais, as revistas, a mídia do Brasil  inteiro dá a notícia de que Palocci

puxou a fila, e nem por último, agora, Wagner Rossi, Ministro da Agricultura. Segundo

a mídia, disseram a ele como o Roberto Jefferson disse, noutra oportunidade, a José

Dirceu: “Zé, sai daí, Zé! A barra está pesada!”. E o Zé não quis sair... O Zé esperou a

cassação... Wagner Rossi foi mais inteligente. Dizem que a revista “Veja” publicaria,

na próxima semana, mais um caminhão de denúncias, piores que as já publicadas.

Ontem, numa infeliz - digo “infeliz” porque, em nossa vida, damos declarações que

assumimos completa ou parcialmente -  declaração, ele disse: “Aos amigos, tudo”.

Isso  consta  nos  jornais.  O  que  quer  dizer  “aos  amigos,  tudo”?  Ontem,  ele  saiu

correndo e entregou a carta de demissão, como anteriormente tinha agido o Ministro

dos Transportes, cujo filho não ganhou na loteria,  mas ficou muito rico em pouco

tempo...

O Presidente, que hoje está aqui,  dará, parece, mais uma palestra. Gostaria de

aprender  muita  coisa  em  minha  vida  com  um  bom  professor.  O  Presidente  tem

ministrado muitas palestras por este Brasil afora. É preciso ensinar coisas boas; por

exemplo, ensinar como se monta uma equipe de governo preparada para governar

com dignidade, com respeito, como se faz em Minas Gerais.

Concedo aparte ao nosso Líder, Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Duarte Bechir, V. Exa. está

fazendo  um  histórico  importante,  está  fazendo  comparações  entre  a  situação

encontrada por Aécio Neves e a encontrada por Lula. Ao mesmo tempo, está nos

lembrando sobre a dívida, o déficit que Aécio encontrou. Está falando sobre o déficit,

mas sobre a dívida também. Muitos Deputados aqui confundem os fatos de propósito,

quando vêm microfone, ao afirmarem que o governo Aécio-Anastasia não acabou

com o déficit. Eles ainda falam em dívida, só para confundir.
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Estamos participando de uma frente para renegociação da dívida pública. V. Exa.

agora está falando em déficit. O governo Aécio Neves acabou com esse déficit, que

era mesmo de mais de R$200.000.000,00 por mês, R$2.400.000.000,00 por ano. O

governo Aécio-Anastasia acabou com esse déficit em dois anos. Na época eu já era

Deputado nesta Casa, como vários outros companheiros que aqui estão. Lembro-me

de que o PT, Deputado Duarte Bechir, votou contra todas as medidas que o governo

Aécio Neves-Anastasia encaminhou a esta Assembleia. Votou contra todos os atos,

contra  todos  os  projetos  que  visavam  a  liquidar  o  débito.  Várias  medidas  foram

tomadas à época, difíceis de ser cumpridas, até antipáticas, mas indispensáveis. Do

contrário, não seria possível – nunca! - zerar o déficit. Por que conseguiram? Porque

tiveram  nosso  apoio,  embora  o  PT  sempre  tenha  votado  contra  tais  medidas

importantes.  Como o  PT é  nacional,  votou  contra  várias  medidas  e  até  contra  a

Constituição Federal vigente, como este parlamentar sabe. A história que V. Exa. está

a nos lembrar, vem testemunhar tudo isso.

Zeramos o déficit  à época do governo Aécio-Anastasia.  Refiro-me à ocasião do

choque  de  gestão.  Depois  deste,  veio  o  “Estado  para  Resultados”,  que  trouxe

grandes benefícios  para Minas Gerais.  V.  Exa.  estava nos fazendo lembrar  até a

imagem externa deste Estado perante os bancos financiadores. Tudo mudou. Acho

que, à época, V. Exa. era Prefeito. Deputado Duarte Bechir, V. Exa. se lembra de que

havia a maior dificuldade para as empresas realizarem obras no Estado de Minas

Gerais, porque era difícil receberem o pagamento. Hoje, depois das medidas austeras

tomadas pelo governo Aécio-Anastasia, todos querem realizar obras, porque recebem

em dia.

Agora estamos vivendo o “Estado em Rede”,  a terceira fase do governo Aécio-

Anastasia, que continua brilhantemente com Anastasia-Alberto Pinto Coelho. Muito

obrigado.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Eu  falava,  antes  de  conceder  o  aparte,  sobre  a

comparação entre a visita do ex-Presidente e a situação de Minas Gerais. Fico muito

preocupado, por exemplo, com o fato de a França e a Itália estarem passando por

momentos  difíceis.  Nesses  países  está  havendo  políticas  de  austeridade  e

enxugamento da máquina pública. Algumas rebeliões estão se iniciando, porque o
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governo está  sendo obrigado a  cortar  gastos  públicos.  Na Grécia  vêm ocorrendo

movimentos fortes por parte da população, que não aceita as medidas que o governo

tem de tomar, em virtude das muitas dificuldades por que passa esse país.

Volto nossa fala para Brasília. Em Brasília, joga-se dinheiro pelo ralo, uma parte

grande  devido  à  corrupção,  e  outra  parte  devido  aos  cargos  do  serviço  público

criados sem a devida necessidade, para agradar tão somente os companheiros do

partido e os companheiros da base política. O PR entregou os cargos do governo

federal  dizendo que votará  de forma independente.  Parece também que o PP se

reuniu ontem e mudou o seu Líder, por estar inconformado com algumas decisões do

governo federal.  Mais do que depressa, a Presidente Dilma chamou a base e vai

liberar vultosos recursos em forma de emenda, para silenciar as preocupações dos

parlamentares.

Volto nossa fala para Minas Gerais. Aqui estamos vendo que o PRB deixou o Bloco

de Oposição e que há setores quase que integrais do PMDB também deixando, com

a convicção de que, em Minas, um governo sério, transparente e comprometido com

o desenvolvimento, diferentemente de Brasília, trabalha para o crescimento do nosso

Estado. Não há que se comparar, e as comparações ficam longe quando se busca o

respaldo de Minas para ser aplicado no Brasil. Talvez a visita do Presidente pudesse

ser motivo de comparação com o governo de Minas, mas não é.

Sr.  Presidente,  para  terminar,  quero  registrar  que,  graças  a  Deus,  com  muita

transparência,  a aplicação do Ficha-Limpa em Minas  é  a maior  do País;  aqui  há

critério para entrar no serviço público; o Ficha-Limpa de Minas é o mais completo do

Brasil; lá em Brasília se entra e se tira; prendem 36, 40, cujos currículos não foram

analisados antes de fazerem parte do governo. Talvez se Brasília copiasse o exemplo

de Minas, teríamos um país melhor e motivos para receber aqui um ex-dirigente ou

um dirigente da República, quando assim o merecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Decisão

Normativa  da Presidência nº  9,  determina que o Requerimento nº  1.318/2011,  do

Deputado  Rogério  Correia,  seja  anexado  ao  Requerimento  nº  1.376/2011,  da

Comissão de Transporte, por guardarem identidade entre si.

Mesa da Assembleia, 18 de agosto de 2011.

Inácio Franco, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  1.374/2011,  da

Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  1.375/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  e

1.376/2011,  da  Comissão de Transporte.  Publique-se para  os  fins  do  art.  104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 16ª Reunião

Ordinária,  em  17/8/2011,  dos  Requerimentos  nºs  1.145,  1.146  e  1.182/2011,  do

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1.231/2011,  do  Deputado  Sebastião  Costa,

1.265/2011,  do  Deputado  Ivair  Nogueira,  1.289/2011,  do  Deputado  Bosco,  e

1.298/2011, do Deputado José Henrique; e do Trabalho - aprovação, na 16ª Reunião

Ordinária,  em 17/8/2011,  dos  Projetos  de Lei  nºs  413/2011,  do  Deputado Elismar

Prado,  630/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  972/2011, do Deputado Tiago

Ulisses, 1.809/2011, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 1.827/2011, do Deputado

Neilando  Pimenta,  1.842/2011,  do  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  1.880/2011,  do

Deputado  Neider  Moreira,  1.884/2011  com  a  Emenda  nº  1,  do  Deputado  Paulo

Guedes, 1.885/2011, do Deputado Rogério Correia, 1.893/2011 com a Emenda nº 1,

do  Deputado  Duilio  de  Castro,  1.894/2011,  do  Deputado  Gustavo  Valadares,

1.913/2011, do Deputado Sebastião Costa, 1.921/2011, da Deputada Maria Tereza
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Lara,  1.923/2011,  do  Deputado  Célio  Moreira,  1.929/2011,  do  Deputado  Duarte

Bechir, 1.938/2011, do Deputado Ulysses Gomes, e 2.016/2011, do Deputado André

Quintão,  e  dos  Requerimentos  nºs  1.294/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  e

1.301/2011, do Deputado Doutor Viana (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em

que solicita  a retirada de tramitação do Projeto de Lei  nº  611/2011 (Arquive-se  o

projeto.); nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento

do Deputado Duilio de Castro em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº

1.268/2007;  e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,

requerimento do Deputado Dinis Pinheiro e outros em que solicitam a realização de

reunião  especial  para  homenagear  a  empresa  Cimentos  Liz  pelos  35  anos  de

inauguração de sua fábrica no Município de Vespasiano.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 724/2011, do

Deputado Gilberto Abramo, que torna obrigatória a disponibilização de serviço gratuito

de  teleatendimento  pelas  empresas  que  mantenham  serviço  de  atendimento  ao

cliente. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  da  Comissão  do  Trabalho  em  que  solicita  à

Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  -  SRTE  -  cópia  do  relatório

contendo a quantidade e os motivos dos autos de infração aplicados às empresas de

teleatendimento mais autuadas pela Superintendência. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho em que solicita à Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte cópia de todos os contratos firmados entre a Prefeitura e empresas de

teleatendimento.  Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho em que solicita  à Agência Nacional de

Telecomunicações - Anatel - cópia de relatório crítico sobre a atuação das empresas

de  teleatendimento  que  se  encontram  em  regular  funcionamento  no  Estado,  nos

últimos 24 meses. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho em que solicita ao Instituto Nacional de

Seguridade Social - INSS - cópia de todos os contratos firmados entre esse Instituto e

empresas  de  teleatendimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita a palavra

pelo  art.  70  do  Regimento  Interno,  para,  nos  termos do seu § 1º,  transferi-la  ao

Deputado Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo

de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Exmo.  Sr.  Presidente,  Deputado  Inácio  Franco,

senhores telespectadores da TV Assembleia, público presente, tivemos a honra e a

alegria de hoje receber em Minas Gerais a visita do nosso Presidente Luiz Inácio Lula

da Silva. Na ocasião, foi possível ouvir o nosso Presidente, num almoço oferecido por

nós. S. Exa. teve oportunidade de receber diversas bancadas dos partidos políticos:

PT, PMDB, PCdoB, PV, PRB e PTB. Estavam presentes também o Prefeito de Belo

Horizonte, Márcio Lacerda; a nossa Prefeita de Contagem, Marília Campos; e o nosso

Ministro Fernando Pimentel.

O Presidente Lula estava duplamente feliz. Primeiro porque estar em Minas Gerais

era como estar em casa. Ele tem atenção e um profundo carinho e respeito pelo

nosso Estado. Depois, porque seu time, o Corinthians, infelizmente, derrotou o nosso

Atlético. Não compartilhamos dessa felicidade, mas, como bom corintiano que é, o

Presidente estava muito feliz. É óbvio que ele não tocou no assunto, pois, estando

aqui, não iria desagradar uma parcela significativa dos mineiros.

É interessante, Sr. Presidente, que Lula teve oportunidade de mostrar sua profunda

relação com o Estado e a importância que Minas sempre teve na sua caminhada
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política. Durante o almoço ele disse que tudo o que se faz em Minas Gerais é de

grande  monta,  que  não  há  política  pequena  aqui,  que  Minas  sempre  foi  muito

importante tanto na sua primeira eleição como na sua reeleição. O Estado teve um

papel  de  destaque  para  conduzir  Dilma  Roussef,  a  primeira  mulher,  mineira,  a

assumir a Presidência da República.

O Presidente ainda chamou a atenção para algumas mudanças de paradigmas, as

quais implementou em nosso país, sempre com o apoio muito significativo das forças

políticas de Minas. Não é à toa que nesse almoço de confraternização havia nada

mais nada menos que nove ex-Ministros mineiros que serviram a ele em seus dois

governos  com  muita  competência  e  capacidade,  ajudando-o  a  promover  as

mudanças essenciais pelas quais o Brasil passou em oito anos.

O Presidente Lula relatou que, quando chegou ao Palácio do Planalto, era habitual

receber reis, imperadores e Presidentes da República e, como Presidente do Brasil,

continuou a recebê-los, mas, acima de tudo, o Palácio passou também a abrir  as

portas para o povo comum, para os trabalhadores, para os sindicalistas, para os sem-

terra, enfim, para o homem e a mulher brasileiros que trabalham. O homem simples e

humilde teve as portas do Palácio do Planalto abertas, num diálogo permanente com

o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, Lula falou de sua experiência na

conquista pela democracia, ao entender que governar o Brasil, um país de dimensões

continentais,  não  é  tarefa  única  e  exclusiva  de  um  único  partido,  mas  de  uma

coalizão,  de  um amplo  arranjo  político.  Ele  compreendeu isso e,  no  seu primeiro

mandato,  procurou dialogar  com amplos  setores  da  sociedade,  um  leque  político

importante,  acarretando,  aliás,  essa coalizão que deu sustentação ao governo da

Presidente Dilma. Ela conta hoje com o apoio importante de partidos como o PMDB,

o PSB, o PCdoB, o PTB, mostrando que essa coalizão política é fundamental. Não é

à toa que hoje a Presidente tem ampla base de sustentação. O Presidente comentou

as conquistas importantes de seu governo.

E a mais importante que considerou foi o exemplo de que o governo tem o papel de

olhar as pessoas mais simples. Nesse sentido, concordo com ele. Dizia que colocar

R$100,00 à disposição de um homem mais humilde do povo pobre deste país era

fundamental, pois esses R$100,00 seriam usados para o consumo e valorizariam o
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mercado interno  brasileiro.  Por  consequência,  quando há  consumo,  há  produção.

Com essa fórmula simples, o ex-Presidente Lula enfrentou, em 2008, a maior crise

econômica da história do capitalismo moderno. Ele conseguiu superá-la valorizando o

consumo.  Quando  se  valoriza  o  consumo,  valoriza-se  a  produção,  pois  somente

haverá produção se houver consumo.

Dizia que colocar R$100,00 à disposição de um pobre tem muito mais importância

que colocar R$1.000.000,00 nas mãos de um rico. Sr. Presidente, o que o rico faz

com  R$1.000.000,00?  Investe  no  mercado  financeiro,  e  o  referido  mercado  não

produz.  O  mercado  financeiro,  por  meio  do  capital  portador  de  juros,  somente

especula.  Mas  o  pobre  não.  Este,  com  R$100,00,  compra  o  arroz,  o  feijão,  a

televisão. É essa fórmula maravilhosa que fez com que o Brasil enfrentasse a crise

mundial  com  muita  competência  e  muita  galhardia,  servindo  de  exemplo  para  o

mundo inteiro.

O ex-Presidente Lula também dizia, com muita alegria, que seu governo promoveu

profundas mudanças nas áreas sociais. Foi o governo que mais promoveu a inclusão

social  e  a  ascensão  de  parcelas  excluídas  da  sociedade  brasileira.  Isso  com

programas sociais de inclusão e de distribuição de renda, como o Bolsa-Família e o

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Disse que foi uma grande conquista de

seu governo, fato que comoveu a todos nós, pois foi o Presidente que teve a coragem

de  aprovar  uma  lei  fundamental  para  todos  os  brasileiros,  a  que  determinou  e

implementou o piso nacional dos professores. Essa lei foi aprovada no seu governo.

Ele sabe que, sem a valorização do professor, não há um país soberano, um país

livre. O piso nacional dos professores é uma conquista do governo do ex-Presidente

Lula.

Hoje  um  desafio  está  posto  para  todos  nós,  independentemente  de  questões

políticas  e  partidárias:  a  necessidade  de  garantir  que  cada  Estado  e  Município

implemente o piso nacional dos professores. Esse piso ainda não é o ideal, mas é um

patamar  mínimo,  básico  para  que  tenhamos  condições  de  dar  aos  professores

melhores condições de trabalho. O ex-Presidente Lula dizia isso com muita emoção

no coração, com muita felicidade e sempre chamando a atenção para a importância

de Minas diante desses desafios.
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Por fim, o ex-Presidente Lula disse que se encontra muito feliz pela capacidade da

Presidenta  Dilma  de  conduzir  o  nosso  país.  Atualmente  ele  se  dedica  a  outras

questões, porque a questão interna do Brasil está sendo muito bem conduzida pela

Presidenta Dilma. Hoje Lula se dedica ao livro sobre sua experiência de vida, sua

trajetória,  o  qual  será  escrito  por  Fernando  de Morais.  Ao  mesmo tempo,  é uma

contribuição  pessoal  do  ex-Presidente  Lula  resultante  de  seu  acúmulo  de

experiências. Ele pretende estreitar relações com os povos da África, esse continente

“mater”, mãe da nação brasileira, que vive grandes dificuldades.

Deputada Liza Prado, com prazer, concederei aparte a V. Exa., pois sempre é muito

gratificante ouvi-la. Estava apenas concluindo meu raciocínio sobre o ex-Presidente

Lula, que dizia que hoje dedica grande parte de seu tempo pessoal para aproximar,

especialmente, os povos da África e da América Latina. Foi um almoço que mostrou a

grandeza da alma desse grande brasileiro, desse grande mineiro, pois Lula faz parte

de Minas Gerais e Minas Gerais faz parte dele. Então, com muito prazer, concedo

aparte à ilustre Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado (em aparte)*  -  Deputado Carlin  Moura,  quero dizer  que

concordo com as  suas palavras.  Tenho orgulho de  ter  sido  uma companheira de

viagens e de lutas do Lula, que merece realmente todos esses elogios, até porque é

um brasileiro,  um nordestino  que passou por  tantas  dificuldades e que conseguiu

ocupar o mais alto posto deste país. Portanto, tenho orgulho de ver um Presidente

que transitou entre todas as autoridades mundiais com galhardia, representando bem

o País com um carisma fenomenal.

Nessa faxina toda que está fazendo,  desejo que a Presidenta Dilma não tenha

medo de ir em frente para honrar não só o meu voto, mas também o de todas as

mulheres.  Acreditamos  nela.  Com  o  apoio  do  Presidente  Lula,  temos  a  primeira

mulher Presidenta, que tem consiguido agir com muita rapidez. O governo começou

com muitas dificuldades. Realmente espero que ela tenha essa determinação que,

aliás, creio que tem. Além disso, que siga o exemplo do Lula, que nunca desistiu.

Tenho certeza de que ela também nunca desistirá.  Ele sofreu muito preconceito e

muita dificuldade. Com toda aquela dificuldade, não conseguiu estudar, mas foi o que

mais influenciou nas decisões para haver cursos tecnológicos, a fim de avançarmos
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não  só  em  relação  a  aumentar  as  vagas  nas  universidades,  mas  também  na

expansão de universidades, como ocorreu na nossa região, em Ituiutaba e Patos de

Minas.

Portanto vejo que foi uma pessoa muito importante para este país e que ficou na

história mundial. Quero só colaborar e assinar em baixo, porque tenho orgulho de ver

brasileiros como esse,  que realmente pensa na distribuição de riqueza.  Há tantas

pessoas famintas  e  sofrendo neste país.  Precisamos  ter  um olhar  social  e,  além

disso, entender que a política é que resolverá esses problemas e que é preciso uma

política voltada para a distribuição de renda. Creio que todos esses programas sociais

são importantes para termos um mundo melhor.

Portanto, quero colaborar e dizer que faço das suas minhas palavras. Além disso,

desejo que,  com o apoio de  todos nós,  a  Dilma consiga  passar  por  todas essas

turbulências e varrer o que tiver de varrer - aliás, se for necessário e tiver de zerar,

que mande todos embora. Nós, mulheres, o povo brasileiro, o cidadão e a cidadã,

estamos torcendo para darmos um fim à corrupção no Brasil e termos um país com

distribuição  de  renda  e,  principalmente,  com  a  erradicação  da  pobreza,  que  nos

envergonha e nos deixa bastante constrangidos. Se continuarmos com um governo

que tem uma política permanente e constante para vivermos em um país melhor,

tenho  certeza  de  que  estaremos  escrevendo  a  história.  Deputado  Carlin  Moura,

parabenizo-o pela fala. Obrigada pelo aparte.

O Deputado Carlin Moura* - Obrigado, ilustre Deputada Liza Prado. Não foi à toa

que as nossas Bancadas do PT, PMDB e PCdoB fizeram questão de comparecer lá.

O Presidente Lula chamava a atenção para isto: o principal inimigo não está no nosso

país, pois vem das ameaças externas, especialmente da crise mundial que abala hoje

os EUA e a Europa. O Brasil precisa neste momento de uma grande unidade de todas

as  forças  políticas,  independentemente  das  divergências  específicas  que

eventualmente  possam  ocorrer.  Precisamos  estar  unidos  para  fortalecermos  o

mercado  interno,  a  produção,  a  indústria  nacional  e  as  nossas  riquezas  e

especialmente  concentrarmos  esforços  para  investirmos  no  maior  patrimônio  do

Brasil, que são o nosso povo, os nossos trabalhadores e a nossa juventude.

O Presidente está sempre com um astral maravilhoso. Isso está expresso na sua
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face, no seu rosto. Ficamos assim muito felizes. Quando está em Minas, realmente

está  em  casa,  principalmente  quando  está  comendo  aquela  belíssima  comida

mineira.  Tivemos oportunidade de compartilhar com ele uma leitoinha assada,  um

franguinho com quiabo, uma carne de sol e uma boa cachacinha que foi servida lá,

em um restaurante de Caratinha. Todos ficamos muito felizes porque, sem dúvida

nenhuma, Lula foi o melhor Presidente de que me lembro, o melhor que Minas Gerais

e o Brasil já tiveram. Fomos até lá para dar um abraço nesse grande homem. Minas

fica sempre muito feliz em receber esse grande Presidente, que é Luiz Inácio Lula da

Silva, nas terras alterosas.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

embora o fato já tenha sido registrado pelo Deputado Carlin Moura, eu não estava

presente, porque acompanhava, ontem, o PMDI na região de Governador Valadares.

Dessa forma, gostaria de ratificar um voto de pesar pelo falecimento do ex-Deputado

Vicente Fernandes Guabiroba, que tanto trabalhou pela minha região, assim como

pelas  regiões  de  Guanhães,  Governador  Valadares,  Peçanha,  Sabinópolis,  Santa

Maria do Suaçuí, Água Boa, Virginóplis, Aimorés, Resplendor e tantas outras. Foi ele

Deputado Estadual e Deputado Federal por vários mandatos e tem, realmente, sua

história  escrita em numerosas obras pelo Estado de Minas Gerais,  especialmente

naquela região. O Hospital Regional de Guanhães é um exemplo a ser apresentado.

Também gostaria de destacar a figura de Vicente Guabiroba como grande empresário

e, sobretudo, como pai de família. Era ele pessoa religiosa, dedicada a todos, e deixa

muitos  amigos em toda a região,  não só em Governador  Valadares,  Guanhães e

Sabinópolis, mas também no resto do Estado. Um homem que lutou por toda a vida,

extremamente cordato, educado, inteligente e culto. É uma grande perda para Minas

Gerais. Eu não poderia, como seu companheiro de região e grande amigo, como toda

vida o fomos, deixar de me manifestar e dizer do grande pesar pela perda do grande

Deputado Vicente Guabiroba. Gostaria, por meio desta tribuna, de falar à família do

ilustre Deputado Vicente Guabiroba,  a todos os filhos e familiares, sobre o nosso

pesar, sobre a tristeza que sentimos com a sua partida. Mas dizer também que temos
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a  convicção  de  que  ele  está  descansando  ao  lado  do  Pai  Eterno.  Aqueles  que

escrevem, como ele escreveu,  a sua história,  com inteligência,  com denodo,  com

honradez, têm por túmulo a terra inteira; ele tem o Brasil inteiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, do Projeto de Lei nº 2.124/2011, pois permaneceu em ordem do dia

por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 19, às 14

horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/7/2011

Às  14  horas,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Sávio  Souza

Cruz,  Tiago  Ulisses,  Antônio  Carlos  Arantes  e  Carlos  Henrique,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio

Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  a  extração  de  minério  de  ferro  e

ocorrências provocadas pelas atividades da Empresa Anglo American na Serra da

Ferrugem  e  comunica  o  recebimento  de  correspondência  do  Sr.  Marco  Antônio

Rebelo Romanelli, publicada no “Diário do Legislativo”, em 16/6/2011. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Zani Cajueiro Tobias

de  Souza,  Procuradora  da  República  do  Meio  Ambiente  e  Patrimônio  Cultural,  e

Eliana  Piedade  Alves  Machado,  Superintendente  da  Supram  Jequitinhonha,

representando  o  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, Sr. Adriano Magalhães Chaves; e os Srs. Antônio José da Silva Neto,
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Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, Sandro Heleno Lage

da Silva, Secretário Municipal de Meio Ambiente, e Sérgio José Leite Dias, Gerente

de Relações com a Comunidade, representando a Empresa Anglo American, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Carlos  Henrique,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  A Presidência  registra  o  recebimento  do  documento  “O

Projeto Minas-Rio e o desafio do desenvolvimento territorial integrado e sustentado: a

grande mina em Conceição do Mato Dentro” e de documento entregue pelo Sr. Lúcio

Guerra Júnior. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. São recebidos pelo Presidente, para posterior  apreciação, os seguintes

requerimentos:  dos Deputados Rogério  Correia  (6),  em que solicita  seja realizada

reunião  de  audiência  pública  com  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  para  que  o

Ministério Público de Minas Gerais possa apresentar a proposta de regionalização de

áreas mineradoras em Minas Gerais; seja realizada reunião de audiência pública com

a Comissão  de Meio  Ambiente  para  debater  os  possíveis  impactos  ambientais  e

sociais  causados pela  mineração nas comunidades  quilombolas de Minas  Gerais;

seja solicitada aos órgãos ambientais envolvidos no processo de discussão sobre a

Mina Del Rey, em Mariana, a garantia da ampla participação popular nas audiências

públicas que venham a ser realizadas; seja encaminhada à Empresa Vale cópia das

notas taquigráficas ou vídeo da audiência pública realizada em Mariana - MG, no dia

22  de  junho  do  corrente,  para  que  tome  conhecimento  das  insatisfações  e

preocupações sobre a intenção de reativação da Mina Del Rey; seja realizada reunião

desta Comissão, com a presença de representantes da Prefeitura de Mariana, da

Câmara Municipal de Mariana, da Promotoria do Ministério Público, da Empresa Vale,

de entidades da sociedade civil do Município de Mariana e da Comissão da Câmara

Federal de Minas e Energia, para tratar da intenção da Vale de reativar os trabalhos

da Mina Del Rey; e seja enviado ofício à diretoria da Empresa Vale solicitando que

encaminhe a  esta  Comissão cópia  da  documentação requerida  pelo  Promotor  de
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Justiça Antônio Carlos de Oliveira, da Comarca de Mariana; Carlos Henrique (4), em

que solicita seja encaminhado pedido de providências ao Instituto Mineiro de Gestão

das Águas - Igam -, com o objetivo de promover, com urgência, a classificação dos

corpos d'água situados nos Municípios de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de

Minas e Dom Joaquim, tendo como parâmetro a qualidade das águas dos Córregos

Zalú, São José de Campinas, da Onça e Taporoco, que ainda não foram degradados

por  atividades  antrópicas;  seja  encaminhado  ofício  ao  Presidente  da  URC-

Jequitinhonha,  para  que  esclareça  o  questionamento  contido  no  documento  "O

Projeto Minas-Rio e o desafio do desenvolvimento territorial integrado e sustentado: a

grande mina em Conceição do Mato Dentro", no item 3.2, cuja cópia é encaminhada

em anexo ao requerimento, segundo o qual as entidades que tinham poder de voto

no processo de licenciamento ambiental desse empreendimento, de responsabilidade

da Anglo American, não trouxeram a discussão da matéria para exame do Conselho

Estadual da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço; seja realizada reunião de

audiência pública para obter esclarecimentos e debater as condições operacionais de

segurança e manutenção do cabeamento subterrâneo de energia elétrica da Cemig,

em sua área de atuação; e seja encaminhado ofício à Superintendência Regional de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  Jequitinhonha  -  Supram

Jequitinhonha -, solicitando que se verifique e se informe se o "Projeto Minas Rio",

referente  à  lavra  de  minério  de  ferro  de  responsabilidade  da  Empresa  Anglo

American, situado no Município de Conceição do Mato Dentro, está de acordo com o

Plano Diretor desse Município e se atinge limites de unidades de conservação da

natureza federais, estaduais e municipais; e Carlos Henrique e Sávio Souza Cruz, em

que  solicitam  seja  encaminhada  cópia  das  notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião

Extraordinária da Comissão de Minas e Energia  à Semad para que esclareça os

questionamentos da sociedade presente ao evento sobre o licenciamento ambiental

do Projeto Minas-Rio, de responsabilidade da Anglo American. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2011.
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Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Antônio Carlos Arantes - João Vítor

Xavier.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/7/2011

Às 15h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Zé Maia e Gustavo Valadares (substituindo, respectivamente, a Deputada

Ana Maria  Resende  e  o  Deputado Luiz Henrique,  por  indicação da Liderança do

BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Luzia Ferreira,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Zé Maia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de

redação final. Suspende-se a reunião. Às 17h1min são reabertos os trabalhos com a

presença  da  Deputada  Ana  Maria  Resende  e  dos  Deputados  Tiago  Ulisses

(substituindo  o  Deputado  Duarte  Bechir,  por  indicação  da  Liderança  do  BPS),

Gustavo Corrêa e Marques Abreu (substituindo, respectivamente, os Deputados Deiró

Marra e Luiz Henrique, por indicação da Liderança do BTR). A Presidente, Deputada

Ana Maria Resende acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.697/2011, em turno

único, para o qual designou como relator o Deputado Gustavo Corrêa. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é aprovado o parecer  de  redação final  do Projeto de Lei  nº  1.697/2011.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, desconvoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária

de logo mais, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011

Duarte Bechir, Presidente - Fred Costa - Gilberto Abramo - Luiz Henrique.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/8/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,
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Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Sávio Souza Cruz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação  é  aprovado  requerimento  do

Deputado Ivair Nogueira em que solicita seja realizada visita desta Comissão à Lagoa

da Refinaria Gabriel Passos, no Município de Ibirité, para verificar a poluição no local.

São recebidos pela Presidência os seguintes requerimentos dos Deputados Rogério

Correia em que solicita seja realizada visita desta Comissão para avaliar os possíveis

impactos ambientais e sociais em de Prudente de Morais decorrentes das atividades

realizadas pela empresa Incineração e Controle Ambiental – Inca -; e Célio Moreira e

Duarte  Bechir  em  que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para  discutir  os

impactos ambientais relacionados à instalação das pequenas centrais hidrelétricas –

PCHs - e centrais geradoras hidrelétricas - CGHs. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Célio Moreira, Presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/8/2011

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Gilberto Abramo, Luiz Henrique e Fred Costa (substituindo a Deputada Ana Maria

Resende, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se
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destina  a  discutir  e  votar  pareceres  em  fase  de  redação  final  e  comunica  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 856, 1.311 e 1.514/2011 (Deputado

Gilberto Abramo); 1.534 e 1.548/2011(Deputado Fred Costa); e 1.623 e 1.629/2011

(Deputado  Luiz  Henrique).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação final dos Projetos de Lei nºs 856, 1.311, 1.514, 1.534,

1.548,  1.623  e  1.629,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende – Luiz Henrique.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/8/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin  Moura  e  Luiz  Henrique  (substituindo  o  Deputado  Bosco,  por  indicação  da

Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Carlin  Moura,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  requerimento  do  Deputado André

Quintão, em que solicita seja realizada audiência pública para debater a implantação

da jornada de 30 horas para assistentes sociais,  estabelecida pela Lei  Federal nº

12.317,  de  2010.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 18 de agosto de 2011.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - Luiz Henrique - Gustavo Valadares.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/8/2011

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno  Siqueira,  André  Quintão,  Delvito  Alves  e  Luiz  Henrique,  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. A Deputada Rosângela Reis justifica

sua ausência nesta reunião afirmando estar participando de reunião da Comissão

Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia

do  Rio  Doce,  no  Município  de  Ipatinga.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.224,  2.227,  2.236  e  2.442/2011  (Deputado  André

Quintão); 804, 2.229, 2.231, 2.233, 2.235 e 2.241/2011 (Deputado Bruno Siqueira);

2.234 e 2.240/2011 (Deputado Cássio Soares); 2.232 e 2.238/2011 (Deputado Delvito

Alves);  2.226,  2.228 e  2.237/2011 (Deputado Luiz  Henrique);  2.230  e  2.239/2011

(Deputada  Rosângela  Reis).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

turno único, do Projeto de Lei nº 1.095/2011 na forma do Substitutivo nº 1 e, no 1º

turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  117,  1.235/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

1.821/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira,  os  três  últimos  em  virtude  de

redistribuição);  em turno único, do Projeto de Lei nº 1.462/2011 e, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.216/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito

Alves);  12  e  97/2011,  ambos  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado

Sebastião Costa, o último em virtude de redistribuição); 596, 1.601, 868 e 2.111/2011,
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todos na forma do Substitutivo nº 1, e 1.728/2011 (relator: Deputado André Quintão,

os três últimos em virtude de redistribuição). Na fase de discussão dos pareceres dos

relatores, Deputados Delvito Alves e Sebastião Costa, em virtude de redistribuição,

que  concluem,  respectivamente,  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 7 e 872/2011, no 1º turno, o Presidente defere os

pedidos  de  vista  do  Deputado  Bruno  Siqueira.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  189/2011

(relator: Deputado Bruno Siqueira) e 1.098/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa,

em virtude de redistribuição). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado

de Saúde – SES – o Projeto de Lei  nº 409/2011 e à Seplag o Projeto de Lei  nº

2.056/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique, o último em virtude de redistribuição); à

Secretaria de Estado de Fazenda – SEF – o Projeto de Lei nº 1.543/2011; à Seplag e

ao  Prefeito  Municipal  de  Itamarandiba  o  Projeto  de  Lei  nº  2.038/2011  (relator:

Deputado  Delvito  Alves);  à  SEF  e  ao  Tribunal  de  Justiça  o  Projeto  de  Lei  nº

1.562/2011, à SES o Projeto de Lei nº 1.762/2011, à Seplag e ao Prefeito Municipal

de Timóteo o Projeto de Lei nº 2.036/2011 e à Seplag o Projeto de Lei nº 2.087/2011

(relator:  Deputado Bruno Siqueira, o último em virtude de redistribuição);  à SEF o

Projeto de Lei nº 1.615/2011, à SES o Projeto de Lei nº 1.737/2011 e à Seplag o

Projeto  de  Lei  nº  2.048/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de

redistribuição). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 848, 1.515 e 1.912/2011,

no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de

prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputado Bruno Siqueira, no caso dos

dois  primeiros,  e  Deputado  Delvito  Alves,  no  caso do  último.  O  parecer  sobre  o

Projeto  de  Lei  nº  1.139/2011,  no  1º  turno,  deixa  de ser  apreciado em virtude de

solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado André Quintão, em virtude de

redistribuição. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres  que  concluem  pela  constitucionalidade,  legalidade  e  juridicidade  dos

Projetos de Lei  nºs 1.739, 1.957 com a Emenda nº 1, 2.026, 2.039, 2.067, 2.074,
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2.082 e 2.096/2011 (relator:  Deputato André Quintão);  1.981 com a Emenda nº 1,

1.996, 2.003, 2.022, 2.024 e 2.080/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira, em virtude

de  redistribuição);  2.065/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de

redistribuição); 1.961 na forma do Substitutivo nº 1 e 1.979, ambos com a Emenda nº

1, 1.735, 2.005 e 2.072/2011 (relator: Deputado Delvito Alves); 1.959/2011 (relator:

Deputado Bruno Siqueira); e 1.954 com a Emenda nº 1, 2.051 e 2.069/2011 (relator:

Deputado  Luiz  Henrique).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez,  são aprovados requerimentos que solicitam sejam

baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 1.937, 1.977, 2.001, 2.018,

2.020,  2.041,  2.045,  2.053,  2.061,  2.064,  2.083,  2.091,  2.098  e  2.110/2011;  à

Secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  o  Projeto  nº

2.057/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/8/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros e Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duilio de Castro,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a discutir  e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofício do Sr. Edson Antenor Lima de Paula, Promotor de

Justiça, da área de serviços da Promotoria de Defesa do Consumidor, comunicando

que será realizada Correição Ordinária na Promotoria de Justiça Auxiliar 16º - cargo,

dia  9/8/11,  quando  serão  recebidas  informações  e  sugestões  sobre  execução  de



1036
____________________________________________________________________________

serviços  e  reclamação sobre  execução de serviço  e  sobre  membro do  Ministério

Público;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data

mencionada entre parênteses: ofício da Sra. Margarida Alvarenga Moreira, Promotora

de Justiça da Comarca de Pouso Alegre (4/8/11) e comunicado do Deputado Antônio

Júlio(5/8/11). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir:  Projetos de Lei nºs 847/2011(relator:

Deputado  Antônio  Júlio);  1.134/2011(relator:  Deputado  Délio  Malheiros);

1.327/2011(relator: Deputado Duilio de Castro), todos no 1º turno. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  dos  Deputados  Délio  Malheiros  (2),  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  demora  de  liberação  de  produtos

importados adquiridos via Correios, ocasionada pela Receita Federal, e para discutir

a taxa de esgoto nos Municípios  mineiros, onde atua a Copasa;  Délio  Malheiros,

Adalclever Lopes, Cássio Gonçalves e Anselmo Domingues em que solicitam reunião

de audiência pública com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

para debater as dificuldades de comunicação via telefonia celular, que acontecem em

vários distritos e localidades populosas de Minas Gerais; Fred Costa em que solicita

seja formulado apelo à BHtrans para que disponibilize, a requerimento do condutor

interessado, cópia da filmagem relativa à infração de trânsito por avanço de sinal que

originou a multa recebida e a respectiva perda de pontuação na carteira nacional de

habilitação;  da Deputada Luzia  Ferreira em que solicita  seja realizada reunião de

audiência  pública  para  discutir  a  dinâmica  do  tabelamento  dos  preços  praticados

pelos diversos cartórios existentes no estado, sobretudo o de registro de imóveis,

quando  da  cobrança  dos  serviços  por  eles  prestados,  bem  como  os  prazos  de

entrega estipulados e o tempo de espera para atendimento; e Liza Prado(3) em que

solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública para discutir  os constantes

apagões em vários bairros no Município de Contagem e a falta de manutenção na

rede elétrica; para discutir as precárias condições de uso dos aeroportos mineiros e

os motivos das falhas sistêmicas e humanas que contribuem para os acidentes; e

para  tratar  da  questão  de  assaltos  em  transportes  públicos  coletivos  em  todo  o
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Estado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Liza Prado – Duarte Bechir.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/8/2011

Às  14h35min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Bruno  Siqueira  (substituindo  este  ao  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  por

indicação da Liderança do Bloco Minas Sem Censura) e Doutor Viana (substituindo o

Deputado  Célio  Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e

Resultado),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Bruno Siqueira, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão, e comunica

o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: dos Srs. Ricardo de Azevedo, Chefe da Seção de

Policiamento e Fiscalização (14/7/2011); José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do

DER-MG; Luiz Gonzaga de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Barbacena

(30/7/11);  e  Carlos Melles, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas

(4/8/2011).  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.074/2011, em 1º

turno  (Deputado  Adalclever  Lopes);  634  e  1.185/2011,  em  turno  único  (Deputado

Gustavo  Valadares);  677  e  678/2011,  em  turno  único  (Deputado  Celinho  do

Sinttrocel); 765 e 1.149/2011, em 1º turno (Deputado Célio Moreira); 955/2011, em 1º

turno, e 970/2011, em turno único (Deputado Anselmo José Domingos). Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de
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pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação é aprovado, no 1º turno, o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo

nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, do

Projeto de Lei nº1.167/2011 (relator: Deputado Adalclever Lopes). Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação é aprovado, em

turno único,  o Projeto de Lei  nº 1.645/2011 na forma do Substitutivo nº 1,  com a

Emenda  nº  1.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos nºs 1.262, 1.267 e 1.268/2011. Registra-se a presença do Deputado

Gilberto Abramo. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Celinho do Sinttrocel (2),

em  que solicita  seja  encaminhado ao Secretário  de  Transporte  e  Obras  Públicas

pedido de providência para que seja recuperada a estrada que liga os Municípios de

Coronel Fabriciano e de Ferros, via Cocais dos Arrudas, Fernandes, Distrito de Cubas

e Distrito de Esmeraldas; sejam encaminhados ao Secretário de Transporte e Obras

Públicas  e  ao  Diretor  Geral  do  DER-MG pedidos  de  providências  para  que  seja

implementada  uma  linha  de  ônibus  intermunicipal  que  ligue  os  Bairros  Santa

Terezinha,  Mangueiras  e  Amaro  Lanari,  localizados  no  Município  de  Coronel

Fabriciano, ao Hospital Márcio Cunha, no Município de Ipatinga; Adalclever Lopes,

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Itapeva

para  discutir  a  execução  de  obras  para  implantação  de  rotatórias  nos  acessos

rodoviários dessa cidade; Bruno Siqueira, em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  para  debater  as  obras  de  adequação  da  BR-040,  de

responsabilidade da Concer - concessionária que administra a rodovia, no trecho de

sua concessão (Juiz de Fora-Rio de Janeiro). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente – Celinho do Sinttrocel – Célio Moreira.
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/8/2011

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Ivair Nogueira, Neider Moreira e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Alexandre Pires de Lima, Diretor

da Secretaria do Pleno do TCE, publicada no “Diário do Legislativo” do dia 4/8/2011.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Lei nº 1.281/2011 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado

Ivair  Nogueira aprovado pela Comissão.  Após discussão e votação,  é aprovado o

parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 185/2011 (relator: Deputado

Rogério Correia). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 1200/2011. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  A Presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,  requerimento  do

Deputado  Carlin  Moura  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  desta

Comissão  conjunta  com  as  Comissões  de  Participação  Popular  e  de  Segurança

Pública,  no  Município  de  Montes  Claros,  com  a  finalidade  de  discutir  a  política

remuneratória e o plano de carreira dos Agentes de Segurança do Sistema Prisional e

Socioeducativo do Norte de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente – Rogério Correia – Délio Malheiros – Neider Moreira –

Ivair Nogueira.
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/8/2011

Às  14h41min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues e Tadeu Martins  Leite  (substituindo a  Deputada Maria  Tereza

Lara,  por  indicação  do  Bloco  Minas  sem  Censura),  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. A seguir, acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.943/2011,

em turno único (Deputada Maria Tereza Lara); 1.020/2011 (Deputado Cássio Soares);

e 1.353/2011 (Deputado Sargento Rodrigues), os dois últimos no 1º turno; 326/2011,

no 2º turno (Deputado Cássio Soares). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

1.266/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara, em que

solicita seja realizada visita ao Secretário de Defesa Social para discutir a segurança

pública no Município de Betim; da Deputada Liza Prado (2), em que solicita sejam

realizadas  reuniões  para  discutir  a  retirada  dos  policiais  civis  das  funções

administrativas do IML e do Detran-MG; do Deputado Durval Ângelo, em que solicita

seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Direitos Humanos

para ouvir o perito George Sanguinetti acerca dos resultados da perícia realizada no

caso do desaparecimento de Eliza Samúdio; do Deputado Tadeu Martins Leite, em

que solicita seja realizada audiência pública, no Município de Montes Claros, para

debater a implementação de ações conjuntas das forças de segurança pública para

conter a violência na cidade, em especial os homicídios ocasionados pela disputa

entre quadrilhas rivais de traficantes de drogas; da Deputada Rosângela Reis e dos
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Deputados  Sargento  Rodrigues e  Luiz  Carlos  Miranda (2),  em que solicitam  seja

encaminhado  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

ampliação  dos  Programas  Proerd  e  Fica  Vivo  no  Município  de  Ipatinga;  seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para agilizar a

implantação do Centro de Internação de Adolescentes no Município de Santana do

Paraíso; dos Deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Tadeu Martins Leite (7),

em  que solicitam seja  encaminhado ao Procurador  de  Justiça  e  Coordenador  do

Centro Operacional de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e ao Juiz

da Vara de Tóxicos de Belo Horizonte pedido de providências para proceder à prisão

preventiva dos criminosos envolvidos no delito de tráfico de drogas relatado no Reds

2011-1370283; seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações

sobre  as  providências  tomadas pela  polícia  judiciária  em relação à  apreensão de

drogas  realizada  pela  polícia  militar  em  27/7/2011,  conforme  denúncia  a  esta

Comissão na 14ª Reunião Extraordinária; seja encaminhado ao Secretário de Defesa

Social pedido de informações sobre o tempo médio de permanência das viaturas da

Polícia  Militar  nas  delegacias,  a  classificação  das  ocorrências  por  tipo  penal,  as

ocorrências encerradas pelos Centros de Operações - Copoms - por falta de viaturas,

o tempo médio de espera pelos Copoms para despacho de viatura, bem como outras

informações  que auxiliem  o  diagnóstico  de  situações  objeto  de  denúncias  a  esta

Comissão, de que a Polícia Militar tem sido obrigada a permanecer longo tempo nas

delegacias  da  Polícia  Civil  para  registro  e  entrega  de  ocorrências;  sejam

encaminhadas  ao Corregedor-Geral  da Polícia Civil  as  notas  taquigráficas da  14ª

Reunião Extraordinária e pedido de providências para apurar denúncia de demora por

parte dos Delegados de Polícia Civil em receber as ocorrências efetuadas pela polícia

militar; seja realizada visita ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor

de  Ato  Infracional  para  averiguar  as  condições  de  funcionamento  do  órgão;  seja

realizada visita ao Secretário de Defesa Social para discutir denúncias de demora por

parte dos Delegados de Polícia Civil em receber as ocorrências efetuadas pela polícia

militar; seja encaminhado ao Maj. PM Westerley Martins, Comandante da 15ª Cia. do

49º  BPM,  pedido  de  informações,  encaminhadas  em  relatório  mensal,  sobre  as

ocorrências em sua área, de janeiro deste ano até a presente data, não recebidas
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com celeridade pelo Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato

Infracional,  conforme ocorrido em 28/7/2011.  Registra-se a presença da Deputada

Maria  Tereza  Lara.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

João Leite, Presidente – Sargento Rodrigues – Maria Tereza Lara – Cássio Soares.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/8/2011

Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Doutor  Wilson  Batista,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Neider  Moreira,  membros  da

supracitada Comissão.  Havendo número  regimental,  o  Presidente,  Deputado Hely

Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica

o recebimento de ofício do Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado

de  Saúde,  encaminhando  os  relatórios  consolidados  de  prestação  de  contas  do

Sistema Estadual de Saúde de Minas Gerais, referentes às execuções orçamentárias

e financeiras  de janeiro a junho de 2011.  O Presidente acusa o recebimento  das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de  Lei  nºs  843  e  1.433/2011,  em  1º  turno  (Deputado  Doutor  Wilson  Batista);

1.178/2011, em 1º turno (Deputado Neider Moreira); 1.939 e 1.960/2011, em turno

único (Deputado Adelmo Carneiro Leão);  e 1.947/2011,  em turno único (Deputado

Hely Tarqüínio). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Projetos de Lei nºs 517, 1.342, 1.713 e 1.797/2011, que receberam parecer por sua

aprovação.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. São recebidos pela Presidência,

para serem apreciados em reunião posterior, requerimentos da Deputada Liza Prado,
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em que solicita seja realizada campanha na Assembleia Legislativa de Minas Gerais

sobre os malefícios do uso do sal, especialmente no que se refere a sua utilização em

bares  e  restaurantes  no  Estado;  e  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  em  que

solicita  seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  política  de

formação  profissional  desenvolvida  pela  Faculdade  de  Medicina  da  UFMG.  Ato

contínuo,  são  submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  e  aprovados

requerimentos dos Deputados João Leite, em que solicita seja realizada reunião para

debater a esclerose lateral  amiotrófica;  Fred Costa,  em que solicita seja realizada

reunião para debater, em audiência pública, a situação do Hospital Sofia Feldman, em

Belo  Horizonte;  e  Adelmo  Carneiro  Leão,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião

conjunta com a Comissão de Segurança Pública para discutir, em audiência pública,

o Projeto de Lei nº 1.133/2011, que institui a política de saúde mental para os Agentes

de  Segurança  Penitenciária  e  dá  outras  providências.  Neste  momento,  faz-se

presente  o  Deputado  Carlos  Mosconi,  que  assume  a  presidência  dos  trabalhos.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17de agosto de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Neider Moreira - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/8/2011

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Juninho  Araújo  e  Pompílio  Canavez,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Pompílio Canavez, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Prosseguindo,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios do Senador Álvaro Dias, em resposta ao Requerimento nº
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1.030/2011, e do Sr. Marco Maia, Presidente da Câmara dos Deputados, publicado no

“Diário  do  Legislativo”,  em  30/7/2011.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 736/2011 em 1º turno; 1.333, 1.550, 1.894, 1.880, 1.893, 1.923, 1.925/2011

em turno único ( Deputado Tadeu Martins Leite); 630, 972, 1.727, 1.827, 1.884, 1.921,

1.929, 1.951, 1.980/2011 em turno único (Deputado Luiz Carlos Miranda); 1.687/2011

em  1º  turno;  226,  1.853,  1.862,  1.938,  1.999,  2.016,  2.046/2011  em  turno  único

(Deputado Pompílio Canavez); 1.678, 1.809, 1.842, 1.885, 1.935, 1.958, 1.976/2011

em turno único (Deputado Juninho Araújo); 175, 682, 1.364/2011 em 1º turno; 584,

1.863, 1.913/2011 em turno único (Rosângela Reis). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei

nºs  128/2011,  em  turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº1,  apresentado  pela

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Pompílio Canavez, em virtude

de  redistribuição);  e  nº1.099/2011,  no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado  pela  Comissão  de  Constituição e  Justiça  (relator:  Deputado  Juninho

Araújo). Registra-se neste momento a presença do Deputado Tadeu Martins Leite.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

705, 1.535, 1.673, 1.675, 1.676, 1.720, 1.756, 1.845, 1.854, 1.881/2011 (Deputado

Juninho Araújo); 1.532, 1.670, 1.770, 1.777, 1.791, 1.792, 1.802, 1.853, 1.862/2011

(Deputado  Pompílio  Canavez);  1.703,  1.764,  1.776,  1.790,  1.800,  1.831/2011

(Deputado  Tadeu  Martins  Leite);  e  1.863/2011  (Deputada  Rosângela  Reis),  que

receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  A

Presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,  os  requerimentos  do  Deputado

Celinho do Sinttrocel em que solicita sejam encaminhados à Secretaria de Estado de

Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  -,  pedido  de  informações  sobre  os  casos  de

cancelamento de contrato entre o governo do Estado e empresas de teleatendimento



1045
____________________________________________________________________________

em virtude de precárias condições de trabalho nos últimos 8 anos; e informações dos

mecanismos  de  controle  por  parte  do  governo  do  junto  às  empresas  de

teleatendimento e como se dá a análise do trabalho no Estado; seja encaminhado ao

Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais pedido de cópia do laudo técnico

pericial que permitiu a liberação do alvará de funcionamento das empresas Atento,

Alma, Viva, Master, Brasil, Contax e AeC, que atuam no setor de teleatendimento em

Belo Horizonte; ao Departamento Estadual de Telecomunicações pedido de cópia de

relatório  crítico  acerca  da  atuação  das  empresas  de  teleatendimento,  que  se

encontram em regular funcionamento no Estado nos últimos 24 meses; à Agência

Nacional de Telecomunicações pedido de cópia de relatório crítico acerca da atuação

das empresas de teleatendimento, que se encontram em regular funcionamento no

Estado nos últimos 24 meses; à Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig,

pedido de cópia de todos os contratos firmados entre essa Companhia e empresas de

teleatendimento,  nos  últimos  24  meses;  à  Companhia  de  Saneamento  de  Minas

Gerais  -  Copasa-MG, pedido de cópia  de  todos os contratos  firmados  entre essa

Companhia e empresas de tele-atendimento, nos últimos 24 meses; ao Sr. Manoel

Ricardo  Palmeira  Lessa,  Superintendente  Regional  do  Instituto  Nacional  de

Seguridade  Social  no  Estado,  pedido  de  cópia  do  número  de  afastamentos  por

doença,  por  CID,  dos trabalhadores de empresas de teleatendimento,  pelo  CNAE

8220, nos últimos 24 meses; à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no

Estado –  SRTE -  pedido  de  cópia  do  relatório  dos  autos de  infração contendo a

quantidade  e  motivos  mais  recorrentes  de  empresas  de  teleatendimentos  mais

autuadas pela SRTE; ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS pedido de

cópia de todos os contratos firmados entre o INSS e empresas de teleatendimento; à

Prefeitura de Belo Horizonte pedido cópia de todos os contratos firmados entre a

Prefeitura e empresas de teleatendimento; ao Ministério de Trabalho e Emprego –

MTE - pedido de informações sobre o aumento de investimento aos trabalhadores do

setor de telecomunicações, bem como pedido de que não haja cortes na fiscalização

do trabalho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez, Presidente - Celinho do Sintrocell - Duarte Bechir.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/8/2011

Às 10h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Marques  Abreu  e  Carlos  Mosconi  (substituindo  a  Deputada  Ana  Maria

Resende, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marques

Abreu, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nºs 74/2011 (Deputado Sargento Rodrigues) e 184/2011 (Deputado

Marques Abreu), ambos no 1º turno. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projetos  de  Lei  nº  1.908/2011,  que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação  (relator:

Deputado  Marques  Abreu).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Doutor

Wilson Batista, Sargento Rodrigues, Ana Maria Resende, Elismar Prado e Marques

Abreu em que solicitam a implantação da agenda de atividades dessa Comissão de

modo a dar prosseguimento às sugestões colhidas durante a realização do Fórum

Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  e  com  vistas  ao

aperfeiçoamento das políticas públicas afetas à pessoa com deficiência no Estado;

Marques  Abreu,  Tadeu  Martins  Leite,  Adelmo Carneiro  Leão,  Fabiano  Tolentino  e

Gustavo Perrela em que solicitam seja realizada visita conjunta desta Comissão com

a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude a um dos projetos do Programa Minas
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Paraolímpico, situado no Clube dos Oficiais, em Belo Horizonte, em 16/8/2011, às 16

horas,  para  conhecer  o  trabalho  desenvolvido  pelo  projeto.  São  recebidos  pela

Presidência os seguintes requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (3) em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para subsidiar estaa Comissão no

que  se  refere  a  informações  sobre  os  serviços  prestados  pela  Coordenadoria

Especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  e  para  conhecer  os

programas do governo do Estado afetos à pessoa com deficiência disponíveis aos

cidadãos;  em  que  solicita  sejam  encaminhadas  à  Sra.  Ana  Lúcia  de  Oliveira,

Coordenadora Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, sugestões

de políticas públicas trazidas à Comissão pelo Sr. Cláudio Antônio da Silva, conforme

documentação  anexa;  e  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Sra.  Maria  Elmira

Evangelina  do  Amaral  Dick,  Coordenadora  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos,

e ao Sr. Camillo Fraga Reis, Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH –, pedido de providências para a

confecção  de  credenciais  e  a  qualificação  de  profissionais  para  atendimento  ao

público, a fim de facilitar o acesso e de possibilitar o livre trânsito das pessoas com

deficiência nos veículos de transporte público; e para a apuração dos fatos trazidos

ao conhecimento desta Comissão pelo Sr. Cláudio Antônio da Silva, que foi forçado a

se retirar de um ônibus por não portar credencial, conforme consta em boletim de

ocorrência  anexo.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Wilson Batista, Presidente – Elismar Prado – Marques Abreu – Sargento Rodrigues.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA INDICAÇÃO DO

NOME DE IVAN ALVES SOARES PARA DIRETOR-GERAL DO IPEM, EM 10/8/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,

Duilio de Castro e João Leite (substituindo o Deputado Célio Moreira, por indicação

da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião,
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esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão e

informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente.  O

Presidente determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,

e convida o Deputado João Leite para atuar como escrutinador. Realizada a apuração

dos  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o  Deputado  Doutor  Viana  e  para  Vice-

Presidente o Deputado Duilio de Castro, ambos por unanimidade. O Deputado Doutor

Viana declara  empossado  o  Vice-Presidente,  Deputado  Duilio  de  Castro,  a  quem

passa a direção dos trabalhos. Este, por sua vez, declara empossado o Deputado

Doutor Viana como Presidente, que retoma a direção dos trabalhos. O Presidente

eleito  designa como relator  da  matéria o  Deputado Duilio  de  Castro.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Duilio de Castro - Luzia Ferreira - Sebastião Costa.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/8/2011

Às  19h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Paulo  Lamac,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Paulo  Lamac,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão

presente.  A Presidência informa que a reunião se destina  a debater  a política de

planejamento  urbano  para  o  Aglomerado  Santa  Lúcia,  em  Belo  Horizonte,  que

desencadeará o desalojamento de cerca de 1.200 famílias residentes ao longo das

linhas  de  distribuição  de  energia  da  Cemig,  bem  como  a  relação  dessa

concessionária com os munícipes. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Patrocínia  Alves  da  Cruz  Fulgêncio,  Presidente  da

Associação Comunitária Habitacional do Aglomerado Santa Lúcia; e os Srs. Omar de

Alvarenga  Filho  e  Rodolfo  de  Souza  Monteiro,  Engenheiros,  representando  o  Sr.

Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig; Waldir de Paula Martins, Gerente

Regional  do  Orçamento  Participativo  Centro-Sul,  representando  o  Sr.  Harley
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Leonardo  de  Andrade  Carvalho,  Secretário  de  Administração  Regional  Municipal

Centro-Sul;  Pablo  Gontijo,  Diretor  de  Projetos,  e  Claudius  Vinicius  Leite  Pereira,

Presidente da Urbel; Sebastião Gomes Maia, Vice-Presidente do Centro de defesa

Coletiva da Associação Vila Santa Rita, que são convidados a tomar assento à mesa.

O  Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Almir Paraca, Presidente – Pompílio Canavez – Liza Prado.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/8/2011

Às 9h46min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os  Deputados  João  Leite,  Cássio  Soares  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  a  Deputada  Liza  Prado  e  o

Deputado Luiz Carlos Miranda. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir o plantão regionalizado da

Polícia  Civil  de  Minas  Gerais,  em  especial  o  impacto  na  prestação  do  serviço

realizado  pela  Polícia  Civil  à  população  mineira,  a  sobrecarga  de  trabalho  dos

policiais civis e militares e a integração das duas polícias no Estado; e a discutir e

votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir o Sr. Celso Ávila Prado, Superintendente de Investigação e Polícia

Judiciária, representando o Sr. Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado de

Minas Gerais, que é convidado a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao



1050
____________________________________________________________________________

debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado,

para  que  faça  sua  exposição.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados requerimentos da Deputada Maria

Tereza Lara e dos Deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Cássio Soares (3) em

que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de

providências  para  que  a  Delegacia  de  Iapu  não  seja  extinta,  conforme

correspondência do Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep - local;

seja realizada visita ao Secretário de Defesa Social para discutir e buscar soluções

para  o  plantão  regionalizado  da  Polícia  Civil,  bem  como para  entregar  as  notas

taquigráficas desta reunião; sejam realizadas visitas aos plantões regionalizados da

Polícia Civil para verificar as condições e a efetiva prestação de serviços à população;

e do Deputado João Vitor Xavier em que solicita seja realizada audiência pública, no

Município de Caeté, para discutir a segurança pública nessa Comarca. Recebido pela

Presidência o requerimento do Deputado Ivair Nogueira em que solicita seja realizada

audiência pública, no Município de Betim, para debater a violência e a criminalidade

na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

João Leite, Presidente – Cássio Soares – Sargento Rodrigues.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/8/2011

Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros e Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Pompílio Canavez. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento da Deputada Liza Prado, dispensa a leitura da ata da



1051
____________________________________________________________________________

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados requerimentos do  Deputado Délio

Malheiros em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater

com a Comissão de Especialistas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

sobre as propostas de atualização do Código de Defesa do Consumidor elaboradas

pelo  Senado  Federal;  e  da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  realizada

reunião com convidados para discutir a questão de telefonia celular quanto à decisão

da  3ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  que

classificou os aparelhos celulares como produto essencial. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Antônio Júlio.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE IVAN ALVES SOARES PARA

PRESIDENTE DO IPEM, EM 18/8/2011

Às 9h33min,  comparecem na Sala  das Comissões  os Deputados Doutor  Viana,

Duílio  de  Castro,  Sebastião  Costa  e  a  Deputada  Luzia  Ferreira  (substituindo  o

Deputado  Célio  Moreira  por  indicação  do  BTR).  O  Presidente,  Deputado  Doutor

Viana, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a proceder à arguição pública do Sr. Ivan Alves Soares, indicado ao cargo de

Presidente do IPEM, e à discussão e votação do parecer. A Presidência convida o Sr.

Ivan Alves Soares  a tomar  assento à  mesa e concede a ele  a  palavra para sua

explanação. Após a exposição do convidado, o Presidente passa a palavra ao relator,

Deputado  Duílio  de  Castro,  e  aos  demais  membros  presentes,  que  fazem  seus
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questionamentos,  conforme consta  nas  notas  taquigráficas.  O Deputado Duílio  de

Castro, com a palavra, faz a leitura do seu parecer, o qual conclui pela aprovação da

indicação do nome do Sr. Ivan Alves Soares para o cargo de Presidente do IPEM.

Após discussão e votação, o parecer é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  presentes,  determina  a  lavratura  da  ata  e

encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Duilio de Castro - Luzia Ferreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 33/2011

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  73/2011,  publicada  em  13/7/2011  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, ”e”, da Constituição do Estado, a indicação do Sr. Ivan Alves Soares ao

cargo de Diretor-Geral do Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais - Ipem-

MG.

Esta Comissão Especial  foi  constituída para emitir  parecer sobre a matéria,  nos

termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146 do Regimento Interno.

Realizada a análise do currículo, bem como a arguição pública do Sr. Ivan Alves

Soares, na qual o candidato respondeu com presteza,  clareza e desembaraço às

questões  propostas,  ficou  demonstrado  que  o  indicado  possui  experiência  e

conhecimentos  suficientes  para  assumir  a  Diretoria-Geral  do  Ipem.  Além  disso,  o

arguido afirmou que sua indicação não encontra restrição nos termos da Constituição

do Estado e do Decreto nº 45.604/2011.

Conclusão

Considerando o exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr. Ivan Alves

Soares para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas

Gerais.
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Sala das Comissões, 18 de agosto de 2011.

Doutor Viana, Presidente - Duilio de Castro, relator - Luzia Ferreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 522/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

alterar o art. 1º da Lei nº 18.228, de 1º/7/2009, que declara de utilidade pública a

Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas e Região – Adevpar –, com

sede no Município de Patos de Minas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar

conclusivamente  sobre  a  proposição,  conforme  preceitua  o  art.  103,  I,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 522/2011 tem por escopo alterar o art. 1º da Lei nº 18.228, de

1º/7/2009, que declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de

Patos de Minas e Região – Adevpar –, com sede no Município de Patos de Minas, em

consequência  da  alteração  estatutária  realizada  em  5/6/2010,  que  modificou  sua

denominação para Associação dos Cegos e Deficientes Visuais – Patos de Minas.

Pelo  disposto  no  estatuto  da  instituição,  verificamos  que  seu  propósito  não  se

alterou,  pois  apresenta  as  mesmas  condições  formais  que  lhe  permitiram  o

recebimento do título de utilidade pública por meio da Lei nº 18.228, de 2009.

Ademais, a entidade mantém seu caráter assistencial e sua finalidade de promover

ações  de  prevenção,  habilitação,  reabilitação  e  integração  à  vida  comunitária  de

pessoas cegas e com deficiência visual.

Assim sendo, a proposição em tela é oportuna, pela necessidade de atualização da

identidade jurídica da entidade, originária da referida alteração estatutária.

Cabe destacar,  por  fim, que o Substitutivo nº 1,  apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por escopo adequar a matéria à técnica legislativa.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 522/2011, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.150/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Associação dos Açougueiros de Capela Nova, com

sede no Município de Capela Nova.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.150/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Açougueiros de Capela Nova, com sede no Município de Capela Nova, entidade

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  propósito  trabalhar  pelo

desenvolvimento dessa profissão.

Com o intuito de criar melhores condições para todos, a instituição zela pela defesa

das  atividades  relacionadas  ao  comércio  de  carne,  especialmente  a  atividade  de

abate de animais; orienta sobre as necessidades para a venda comum da produção

nos  mercados local,  regional,  nacional  e internacional;  defende  a  preservação do

meio ambiente e sua utilização como fonte de vida; promove cursos e seminários

sobre temas de interesse da comunidade; mantém um abatedouro frigorífico para a

produção  de  seus  associados,  cuidando  da  classificação,  da  padronização,  do

armazenamento,  do  beneficiamento,  da  industrialização  e  da  comercialização  da

carne;  colabora  com  seus  membros,  adquirindo  materiais  necessários  a  suas

atividades e transportando seus produtos; presta-lhes assistência técnica.

Isso posto, consideramos meritória a iniciativa de se outorgar à referida entidade o
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título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.150/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Rômulo Viegas, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.460/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de utilidade pública  o Centro  de  Recuperação Leão de Judá de

Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.460/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Recuperação Leão de Judá de Montes Claros, com sede no Município de

Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  34  determina que os

cargos dos órgãos de sua administração não são remunerados; e o art. 37 dispõe

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
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entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.460/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator – Rosângela Reis – Bruno

Siqueira – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.511/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Corporação  Musical  Santa  Cecília,  com  sede  no

Município de Cana Verde.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.511/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Corporação Musical Santa Cecília, com sede no Município de Cana Verde.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (ver alteração estatutária datada

de 25/2/1997) determina, no art. 3º, que seus Diretores não serão remunerados; e, no

parágrafo  único  do  art.  4º,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio



1057
____________________________________________________________________________

remanescente reverterá a entidade congênere ou filantrópica, sediada no Município

de Cana Verde.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.511/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.933/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  entidade  A Paz  Vale  Mais,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.933/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

entidade A Paz Vale Mais, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a propagação de uma

cultura de paz.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  promove  o  resgate  de  valores

humanos universais, da ética e de atitudes pacíficas, visando a uma transformação

positiva  nas relações sociais;  estimula  a cultura da paz e a educação de valores

humanos para crianças, adolescentes e adultos; incentiva mobilizações sociais pela

valorização da paz como solução para o estabelecimento de uma sociedade mais

equânime  e  justa;  combate  todas  as  formas  de  desigualdade  e  discriminação;

defende  o  desenvolvimento  sustentável  por  meio  da  preservação  e  educação

ambiental.
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Tendo em vista a relevância social do trabalho desenvolvido pela referida entidade,

consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.933/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2011.

Paulo Lamac, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.947/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Doadores de Sangue de Jaíba – Adosa

–, com sede no Município de Jaíba.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.947/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Doadores de Sangue de Jaíba – Adosa –,  com sede no Município de Jaíba,

entidade de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  fundada em 2001 para congregar

pessoas que possuem espírito de solidariedade em um grupo de doadores de sangue

voluntários, com o escopo de amenizar os problemas encontrados por pacientes que

necessitam de sangue nos hospitais dessa região.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  promove  companhas  para  a

conscientização  da  população  sobre  a  valorização  da  saúde  e  da  vida  humana;

combate a fome e a pobreza; incentiva a pesquisa sobre temas de interesse de seus

associados;  desenvolve  programas  nas  áreas  cultural,  educacional,  de  lazer,

esportiva e de assistência médica e odontológica; e orienta sobre a proteção do meio

ambiente, a ecologia regional e o saneamento básico.

Pela relevância social do trabalho desenvolvido pela Associação dos Doadores de
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Sangue de Jaíba, consideramos meritória a intenção de lhe conceder a pretendida

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.947/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2011.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.054/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Júlio,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  como

escopo alterar o art.  1º da Lei  nº 18.668, de 22/12/2009, que declara de utilidade

pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  da  Vila  Martinho Campos  –

Codec –, com sede no Município de Três Pontas.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.054/2011 tem por finalidade alterar o art. 1º da Lei nº 18.668,

de  22/12/2009,  que declara  de  utilidade pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário da Vila Martinho Campos – Codec –, com sede no Município de Três

Pontas, com o objetivo de adequar a denominação da entidade à alteração aprovada

na  assembleia  geral  de  21/3/2011,  que  mudou  seu  nome  para  Conselho  de

Desenvolvimento  Comunitário  do  Distrito  Quilombo  Nossa  Senhora  do  Rosário  –

Codec.

Importante ressaltar  que a alteração estatutária  incidiu sobre a denominação da

entidade, que continua com as mesmas características e finalidades, cumprindo os

requisitos exigidos pela Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de

utilidade pública.
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O projeto em análise visa, pois, sanar o conflito existente entre a atual razão social

da entidade e a anterior, fixada pela Lei nº 18.668, de 2009. Nesse sentido, orienta-se

pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e

a consolidação das leis no Estado. Essa norma, em seu art. 13, determina que uma

lei deve ser modificada por meio de outra lei que lhe dê nova redação, acrescente ou

revogue dispositivo.

Não há, portanto, óbice à tramitação do projeto de lei em análise nesta Casa.

Contudo, apresentamos o Substitutivo no 1, ao final deste parecer, com a finalidade

de promover a adequação do texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 2.054/2011 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art.  1° da Lei n° 18.668,  de 22 de dezembr o de 2009,  que declara de

utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  da  Vila  Martinho

Campos – Codec –, com sede no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 18.668, de 22 de deze mbro de 2009, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  1° –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Co nselho  de  Desenvolvimento

Comunitário do Distrito Quilombo Nossa Senhora do Rosário – Codec –, com sede no

Município de Três Pontas.”.

Art. 2° – A ementa da Lei n° 18.668, de 2009, passa  a ser: “Declara de utilidade

pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  do  Distrito  Quilombo  Nossa

Senhora do Rosário – Codec –, com sede no Município de Três Pontas.”.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Luiz

Henrique – Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 427/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre  a  fiscalização  da  venda  de  ingressos  de  eventos  artísticos,  culturais  e

desportivos por cambista no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A proposição foi distribuída, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria.  Em

seguida, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte emitiu seu parecer

quanto ao mérito, opinando pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Obedecendo ao disposto no § 2º do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei

nº 2.216/2011 foi anexado à proposição em exame, por guardar semelhança com ela.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para emitir seu parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art.102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em apreço tipifica como infração administrativa a venda de ingresso

por  pessoa física ou jurídica que atue como intermediária  entre o organizador  do

evento artístico, cultural ou esportivo e o consumidor final, com o objetivo de auferir

ou tentar obter ganho ilícito em detrimento do povo ou de número indeterminado de

pessoas, mediante especulação. O projeto considera ganho ilícito o ágio de venda de

ingresso superior a 20% (vinte por cento) em relação ao valor oficialmente cobrado

pelo organizador do evento e define como cambista a pessoa que age com o intuito

de  obter  esse  ganho.  Como  penalidades,  a  proposição  estabelece,  além  da

apreensão dos ingressos do cambista, cobrança de multa e proibição de frequentar

estádio por tempo indeterminado.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  enfatizou  as  sanções  presentes  na

proposição, bem como ressaltou que a ação deletéria dos cambistas enquadra-se no

art. 2º, inciso IX, da Lei Federal nº 1.521, de 26/12/51, que dispõe sobre os crimes

contra  a  economia  popular.  Além  disso,  confirmou  a  competência  outorgada  aos

Estados membros para legislar sobre relações de consumo, por meio de legislação

concorrente, concluindo, por fim, que o projeto traz concreção normativa ao disposto

no art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal, segundo o qual o Estado promoverá,
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na forma da lei, a defesa do consumidor.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por sua vez, reforçou as

informações  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  além  de  informar  que  o

ordenamento jurídico brasileiro repudia a ação especulativa dos cambistas. Ressaltou

que o projeto em análise é inovador ao controlar a atividade especulativa em questão,

propiciando proteção ao consumidor, e frisou que as sanções que prevê constituem

meio eficaz de combate à ação dos cambistas. No entanto, sopesando medidas e

sanções,  entendeu  que  a  apreensão  dos  ingressos  e  a  aplicação  de  multa  são

suficientes para atingir  o  fim almejado pelo projeto, razão pela qual  apresentou o

Substitutivo  nº  1.  Esse substitutivo,  com o  qual  concordamos,  também cuidou de

aprimorar a proposição quanto à técnica legislativa, promovendo adequações em sua

redação e extirpando dispositivos que invadiam a esfera de competência exclusiva do

Poder Executivo.

Tendo em vista o que cumpre a esta Comissão analisar, não existe impedimento de

ordem financeira e orçamentária à aprovação do projeto. Não se está a criar despesa

para os cofres públicos, uma vez que se prevê a utilização do aparato estatal vigente,

já  previsto  no  orçamento  estadual.  Ao  contrário,  além  de  fortalecer  normas  de

conduta já existentes, a proposição pode trazer reforço às receitas públicas por meio

da arrecadação da multa que prevê.

Dessa forma, este relator entende que o projeto aprimora de forma inequívoca a

legislação  em  vigor,  possuindo  conteúdo  efetivo  e  adequado  aos  interesses  do

Estado de Minas Gerais, motivo por que deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 427/2011, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  -  Ulisses  Gomes,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Doutor  Viana  -

Sargento Rodrigues - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 725/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gilberto  Abramo e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei n° 2.352/2008, a proposição em epígr afe dispõe sobre o fornecimento,

pelas operadoras de plano de saúde, de livro com informações de serviços prestados

ao cliente.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação do

projeto, na forma do Substitutivo nº 1 e com a Emenda nº 1, que propôs.

Agora,  vem  a  matéria  a  esta  Comissão  para  ser  analisada  nos  lindes  de  sua

competência, nos termos regimentais.

Fundamentação

O  projeto  em  tela  tem  por  objetivo  tornar  obrigatório  o  fornecimento,  pelas

operadoras  de  planos  de  saúde,  de  livro  contendo  a  relação dos  profissionais  e

entidades  credenciados.  O  livro  deverá  conter  nome,  especialidade,  endereço  e

telefone  do  credenciado  e  deverá  ser  remetido  ao  usuário  sempre  que  sofrer

alteração.

Ressaltamos que a proposição já tramitou nesta Casa, na legislatura anterior.

O autor alega que são frequentes as queixas relativas à falta dessas informações,

embora o Código de Defesa do Consumidor as assegure de forma mais genérica.

A Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista análise já realizada naquela

oportunidade  e  a  inexistência  de  alteração  de  ordem  constitucional  ou  legal  que

propiciasse uma nova interpretação, ratificou o seu parecer, qual seja, concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1,

que apresentou.

A Comissão argumentou, em especial, que os Estados Federados são competentes

para legislar sobre a matéria e não há vício de iniciativa. Ela observou que se aplica à

espécie o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em especial no tocante ao

direito  à  informação  adequada  e  clara  sobre  os  produtos  e  serviços.  Lembrou,

também, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – não editou nenhum

ato normativo que garantisse o direito de receber esse livro. A Comissão propôs o
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Substitutivo nº 1, para que venham a ser abrangidas tanto as operadoras de planos

de assistência à saúde quanto as seguradoras. Além disso, o substitutivo apresenta

uma  alteração  essencial  que  viabiliza  o  projeto,  ao  estabelecer  que  devem  ser

informadas as alterações de dados, em vez de ser de ser elaborado novo livro toda

vez que essas alterações ocorrerem. Assim, no que tange aos aperfeiçoamentos,

seguimos essa Comissão.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte também já emitira seu

parecer  sobre  a  matéria  quando  da  tramitação  anterior  e,  também,  foi  levada  a

ratificar o seu posicionamento: “Verifica-se que o projeto procura disciplinar o direito à

informação clara,  precisa  e  ostensiva  sobre  os  produtos  e  os  serviços  de  saúde

disponibilizados  no  mercado,  em  consonância  com  os  preceitos  insculpidos  no

Código de Proteção e Defesa do Consumidor”.

Além desse argumento, a Comissão ressaltou a oportunidade e relevância social do

projeto, visto que muitas operadoras e seguradoras não fazem essa atualização a

cada  modificação  dos  credenciados.  Isso  traz  prejuízo  a  um  grande  universo  de

usuários, redundando em falha no atendimento e dano potencial à saúde.

De modo análogo, a Comissão reapresentou a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº1,

repetindo a respectiva fundamentação: “Entendemos que é conveniente que o livro

cogitado na proposição contenha o rol de profissionais, catalogados por especialidade

médica, o que, sem dúvida, facilita sobremaneira a consulta”. No que tange a esse

aperfeiçoamento, nós também seguimos essa Comissão.

Assim, somos, também, levados a ratificar o nosso posicionamento anterior: “No

âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100, inciso II, combinado

com o art.  102,  inciso VII,  alínea “d”,  do Regimento Interno,  qual  seja  analisar  a

repercussão  financeira  das  proposições,  entendemos  que  a  matéria,  com  os

aperfeiçoamentos  propostos,  não encontra óbice  a  sua tramitação,  por  não gerar

despesa  para  os  cofres  públicos.  O  projeto  dispõe  exclusivamente  sobre  o  setor

privado, ao impor obrigações às seguradoras e operadoras de planos de assistência

à saúde. Como corolário, entendemos que o projeto não contraria a Lei Orçamentária

nem a Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Conforme  nos  manifestamos,  o  projeto  não  acarreta  repercussão  financeira
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significativa para a sociedade, visto que o custo desses impressos é mínimo, não

gerando  ônus  financeiro  social  representativo.  Ademais,  grande  parte  das

seguradoras  e  operadoras  já  disponibiliza  o  livro.  Devemos  destacar  o

aperfeiçoamento  introduzido  pelo  substitutivo.  O  projeto,  em  sua  forma  original,

estabelece a obrigatoriedade de envio do livro a cada alteração. Dessa forma, o custo

social não seria suportável e tornaria o projeto inviável. Com o aperfeiçoamento, é

fornecido um livro, e cada alteração é comunicada aos usuários.

Além disso, ratificamos que o projeto apresenta relevante cunho social, por facilitar

o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

725/2011, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

a Emenda nº 1, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Júlio - Sargento Rodrigues -

Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 751/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2000/2008, visa a declarar patrimônio histórico

e cultural do Estado a renda turca de bicos originária do Município de Sabará.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para receber parecer, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno. Cumpre-nos examinar

a matéria nos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  estudo pretende declarar  patrimônio  histórico  e  cultural  do

Estado a renda turca de bicos originária do Município de Sabará, cabendo ao Poder

Executivo a adoção das medidas cabíveis para o seu registro, nos termos do Decreto

nº  42.505,  de  15/4/2002,  que  institui  as  formas  de  registro  de  bens  culturais  de
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natureza imaterial ou intangível que constituem patrimônio cultural do Estado.

Cabe dizer, inicialmente, que a matéria foi objeto de análise na legislatura anterior,

caso em que obteve parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Não

obstante, ao refletir  novamente sobre a matéria,  vislumbramos outros aspectos de

natureza jurídica que inviabilizam a sua aprovação.

Temos a esclarecer que a Constituição da República, em seu art. 216, determina

que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à

ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade  brasileira,

passando, em seguida, a enumerar, à guisa de exemplificação, alguns bens aos quais

se aplica esse conceito.

Estabelece, ainda, no § 1o do citado artigo, que o poder público, com a colaboração

da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de

inventários,  registros,  vigilância,  tombamento,  desapropriação  e  outras  formas  de

acautelamento e preservação.

No  que  diz  respeito  à  competência  do  Estado  para  tratar  dessa  matéria,  a

Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece que é competência

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos

documentos,  obras  e  outros  bens  de  valor  histórico,  artístico  e  cultural,  dos

monumentos, das paisagens naturais notáveis e dos sítios arqueológicos. O art. 24,

inciso  VII,  por  sua  vez,  confere  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal

competência para legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico,

cultural, artístico, turístico e paisagístico.

O Decreto nº 42.505, de 2002, instituiu as formas de registro de bens culturais de

natureza imaterial ou intangível que constituem patrimônio cultural de Minas Gerais.

Dispõe, em seu art. 1º, § 1º, que o registro de um bem imaterial se dá com a sua

inscrição em um dos quatro Livros de Registro, a saber: o Livro dos Saberes, onde

são inscritos os conhecimentos e os modos de fazer enraizados no cotidiano das

comunidades; o Livro das Celebrações, onde são inscritos os rituais e as festas que

marcam a vivência  coletiva  do  trabalho,  da  religiosidade,  do  entretenimento  e  de

outras  práticas  sociais;  o  Livro  das  Formas  de  Expressão,  onde são inscritas  as
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manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o Livro dos Lugares,

onde são inscritos mercados, feiras, santuários, praças e outros espaços nos quais se

concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.

A Lei  Delegada nº 170,  de  25/1/2007,  dispõe,  em seu art.  2º,  que compete  ao

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – Conep – decidir sobre o registro de bens,

determinando sua inscrição no respectivo livro. O Conep é um órgão colegiado de

natureza  deliberativa,  subordinado  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,  ao  qual

compete deliberar sobre diretrizes, políticas e outras medidas correlatas à defesa e

preservação do patrimônio cultural do Estado. Por força do Decreto nº 44.780, de

2008,  o Iepha-MG presta ao Conep apoio técnico,  científico e operacional  para a

formulação  e  execução  da  política  de  preservação,  promoção  e  proteção  do

patrimônio cultural.

O  Conep  é  composto  por  membros  natos  e  por  membros  designados.  São  os

primeiros o Secretário de Estado de Cultura, que é seu Presidente, e o Presidente do

Instituto  Estadual  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  –  Iepha-MG  –,  que  é  seu

Secretário Executivo. Entre os membros designados, devemos registrar que há um

representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Como se vê,  a identificação,  o inventário  e o registro de bem imaterial  no livro

respectivo  constituem  atividades  de  natureza  administrativa,  de  competência  de

órgãos  específicos  do  Poder  Executivo.  A  legislação,  em  decorrência  de  suas

características de generalidade e abstração, previu as hipóteses genéricas nas quais

caberá  o  exercício  do  ato  administrativo  pelo  Poder  Executivo.  Assim,  não  resta

dúvida  de  que  a  administração  pública  praticará,  mediante  ato  administrativo,  a

identificação, o levantamento e o registro dos bens que julgar inseridos nos critérios

genericamente previstos na norma e identificados nos estudos técnicos.

Destacamos  que,  no  âmbito  federal,  a  instituição  formal  do  registro  de  bens

culturais implicou a definição de uma base conceitual e uma metodologia próprias,

mediante criação, testes e aprimoramento de modelos de formulários e bancos de

dados  suficientes  para  a  identificação,  a  caracterização  e  a  documentação,

possibilitando, consequentemente, mais conhecimento sobre o bem, com vistas à sua

preservação. Com fundamento nesse processo minucioso de análise, que demanda
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um período de estudos não inferior a 18 meses, segundo recomendação do Instituto

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan –, diversos bens culturais estão

registrados como patrimônio cultural brasileiro.

Em Minas Gerais,  de acordo com Iepha, inventariar  e registrar  um bem cultural

significa  produzir  conhecimento  acerca  desse  bem  e  documentá-lo,  o  que  exige

pesquisas  interdisciplinares  e  profissionais  especializados,  além  dos  recursos

técnicos e informacionais adequados, com metodologia apropriada. Segundo o Iepha,

“mais do que a inscrição em Livro público ou ato de outorga de um título, o Registro

significa identificação e produção de conhecimento sobre o bem cultural.  Significa

conhecer  e  registrar  pelos  meios  mais  adequados  o  passado  e  o  presente  da

manifestação e suas diferentes versões. Significa, ainda, tornar essas informações

amplamente  acessíveis  ao  público,  de  modo  eficiente  e  completo,  mediante  a

utilização dos recursos hoje proporcionados pelas novas tecnologias da informação”

(www.iepha.mg.gov.br, acesso em 26/5/2009).

Vale ressaltar, assim, conforme preceitua Sônia Rabello de Castro, que os estudos

técnicos,  além  de  subsidiar  as  ações  de  proteção  ao  bem  cultural,  servem  para

verificar o motivo do ato administrativo. Por isso, “não é, portanto, de admitir-se que o

ato administrativo deixe de mencionar a base teórica coerente na qual se pautou para

determinar o valor cultural de determinado bem”. (“O Estado na Preservação de Bens

Culturais”, Rio de Janeiro: Renovar, 1991.).

A questão que ora se coloca é a indagação sobre a possibilidade de se concretizar

a determinação do valor cultural de um bem cultural por meio de ato legislativo.

Cabe destacar que a lei, como norma geral, abstrata, imposta pelo Estado a todos

os cidadãos indistintamente, pode, em princípio, receber os mais variados conteúdos,

devendo possuir um fundamento extremamente convincente para sua edição. Não se

mostra  razoável  a  edição  de  uma  lei  para  atender  uma  demanda  específica,

sobretudo quando seu fundamento necessita de estudos técnicos.

O caso em tela trata de ato legislativo dirigido a um bem certo e determinado. Ao se

admitir a não abstração da norma jurídica emanada do Poder Legislativo, estar-se-ia

admitindo o exercício da função executiva pelo Poder Legislativo, já que este poderia

não  só  prever  o  direito  em  tese,  como  também  estabelecer  e  concretizar  sua
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aplicação, caso a caso.

Entretanto,  nenhum  Poder  pode  ser  considerado  superior  a  outro.  Daí  a

necessidade de que o Poder Legislativo edite leis com o caráter de leis, e não de atos

de  concretização  da  vontade  executiva  do  Estado.  Afinal,  conforme  parecer  de

Joaquim Torres Araújo reproduzido na citada obra de Sônia Rabelo de Castro, “a

doutrina  explicita  que  a  função  legislativa  consiste  na  edição  de  lei,  no  sentido

material  do  termo,  que  se  qualifica  pelos  elementos  da  generalidade,  da

coercibilidade e da impessoalidade. A função executiva consiste na prática de atos de

concretização da lei abstrata, geral, impessoal, atos subjetivos, ditos administrativos”.

Por esse motivo, a identificação, o inventário e o registro de bem imaterial no livro

respectivo ou, mesmo, o tombamento de um bem imóvel são atos de competência do

Poder Executivo.

Por fim, destacamos que o Iepha-MG, em resposta ao pedido de diligência desta

Comissão, ressaltou que, do ponto de vista técnico, a definição de quais bens devem

ser  protegidos  decorre  de  estudos  minuciosos  e  de  análise  qualitativa  do  bem

cultural, não restando claro na proposição em questão se o reconhecimento refere-se

ao modo de fazer a renda ou à cultura material advinda do processo. Ao final, conclui-

se que as execuções dos instrumentos de proteção ao patrimônio cultural competem

ao Executivo,  especificamente ao  Iepha-MG, enquanto  instituição constituída  para

esse fim.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 751/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  –  Luiz  Henrique  –  Bruno  Siqueira  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.009/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.613/2007, “dispõe sobre a política pública de
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prevenção  e  controle  do  diabetes  em  crianças  e  adolescentes  matriculados  nas

escolas da rede pública e privada de ensino e dá outras providências”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 8/4/2011,  foi  a  proposição distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 1.869/2011, de autor ia do Deputado Fábio Cherem,

que veda qualquer discriminação à criança e ao adolescente portadores de diabetes

mellitus,  nos  estabelecimentos  de  ensino,  creches  ou  similares,  em  instituições

públicas ou privadas do Estado.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno.

Na reunião de 10/5/2011,  esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Saúde, a fim de que esse órgão se manifestasse

sobre o referido projeto.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por objetivo instituir política pública de prevenção e

controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede

pública  e privada do Estado.  Para  tanto,  cuida  de  traçar  os  objetivos  da  referida

política bem como as ações a serem adotadas para a sua concretização.

Em sua justificação, ressalta o autor que, tendo em vista os inúmeros benefícios

que o programa de prevenção proporciona à saúde de crianças e adolescentes das

escolas da rede pública e privada de ensino, faz-se necessária a implantação dessa

política no Estado de Minas Gerais, para que a população seja beneficiada em todos

os aspectos, com a prevenção da doença e melhor qualidade de vida.

Inicialmente, examinando a proposição sob o aspecto da constitucionalidade formal,

verifica-se que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa do Estado,

de modo concorrente com a União e o Distrito Federal,  nos termos do art.  24 da

Constituição da República:

“Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:
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XII – proteção e defesa da saúde”.

Em relação ao tema tratado, é importante destacar que a proposição se encontra

em consonância com a Carta Magna, que, em seu art. 196, determina que a saúde é

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No Parecer Técnico SRAS/DRA/HIPERDIA nº 4, a Secretaria de Estado de Saúde

opinou favoravelmente à aprovação do projeto. Observou que, “atualmente, casos de

DM tipo 2 em crianças e adolescentes têm surgido, principalmente, nos indivíduos

obesos e que apresentam características de resistência insulínica”. Salientou, ainda,

que “a elaboração de políticas  públicas que visem à prevenção e  ao  controle  do

diabetes ´mellitus` em crianças e adolescentes das escolas da rede pública e privada

de Minas Gerais é de extrema importância, uma vez que essa doença é considerada

uma epidemia global pela Organização Mundial de Saúde”.

Observe-se que,  no âmbito do Estado,  já  existe a Lei  no 14.533, de 2002,  que

institui a política estadual de prevenção do diabetes e de assistência integral à saúde

da pessoa portadora da doença. Tal política, que abrange não apenas as crianças e

adolescentes matriculados nas escolas  da  rede pública e privada de ensino,  mas

todos os portadores da doença, traça as linhas básicas que deverão pautar a atuação

do Estado no desenvolvimento de ações voltadas à prevenção da doença e à atenção

à saúde das pessoas portadoras do diabetes.

Ainda  sobre  a  matéria,  informamos  que,  no  que  diz  respeito  às  obrigações  do

Estado  quanto  ao  controle  do  diabetes,  o  item  7.2  da  NOAS  2002  –  Norma

Operacional  Básica da Saúde – aprovada pela Portaria  no 373,  de 27/2/2002, do

Ministério da Saúde, estabelece que “as ações de que trata o Anexo 1 desta Norma

devem ser  assumidas por  todos os Municípios  brasileiros,  respeitado o seu perfil

epidemiológico, como um componente essencial e mínimo para o cumprimento das

metas do Pacto da Atenção Básica, instituído pela Portaria GM/MS no 3.925, de 13

de novembro de 1998, e regulamentado anualmente em portaria específica”. O item

IV do Anexo 1 se refere ao diabetes “melittus”, que faz parte do elenco de doenças

acompanhadas pela atenção básica. Isto significa, portanto, que a doença, quer seja
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nos adultos, quer seja nas crianças, tem que ser controlada em todo o País. Nesse

ponto,  esclareça-se  que  o  PSF  –  Programa  de  Saúde  da  Família  –  faz

acompanhamento sistemático de todos os portadores.

Em nosso Estado, deve-se destacar o Hiperdia Mineiro, projeto da Secretaria de

Estado de Saúde que objetiva articular e integrar ações nas diversas comunidades do

Estado, nos diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde, para reduzir os

fatores  de  risco  e  a  morbimortalidade  pela  hipertensão  arterial  e  pelo  diabetes

“mellitus” e suas complicações, priorizando a promoção de hábitos saudáveis de vida,

a prevenção e o diagnóstico precoce e a atenção de qualidade para os portadores

dessas  patologias,  de  acordo  com  as  recomendações  mundiais  embasadas  nos

principais fatores de risco modificáveis,  o que inclui inatividade física, alimentação

inadequada e tabagismo.

Nesse quadro,  quanto à instituição dessa política no Estado,  não vislumbramos

óbice à tramitação do projeto. A concepção de uma política pública, em qualquer área

de atuação do poder público, pressupõe, logicamente, um conjunto de diretrizes que

nortearão as ações do Estado. O projeto de lei, ainda que de iniciativa parlamentar,

pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a

proposição  entre  em  detalhes  ou  disponha  sobre  programas  decorrentes  dessa

política.

Por esse motivo, os artigos 3º, 4º, 5º e 6º da proposição, na forma em que foram

apresentados, não podem prosperar, na medida em que invadem a competência do

Poder  Executivo,  incorrendo  em  vícios  de  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, que devem ser corrigidos. O conteúdo do projeto, essencialmente, deve

se  referir  a  diretrizes  a  serem  cumpridas  e  objetivos  da  política,  sem  pretender,

propriamente, instituir uma política pública específica. Assim, faz-se necessário alterar

o projeto em tela, visando a aperfeiçoá-lo no que se refere à competência legislativa.

Cabe-nos mencionar que o Projeto de Lei nº 1.869/2011, anexado à proposição,

também cuida de matérias afetas aos regulamentos do Poder Executivo. No entanto,

acolhemos, no substitutivo apresentado, a medida contida no projeto anexado, a qual

diz respeito ao combate à discriminação das crianças ou adolescentes portadores de

diabetes como uma das diretrizes para a política estadual que ora se institui, por ser
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uma decorrência lógica do  princípio  da isonomia constante  do  art.  5º,  “caput”,  da

Constituição da República de 1988.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.009/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Estadual de Prevenção e

Controle do Diabetes em Crianças e Adolescentes Matriculados nas Escolas da Rede

Pública e Privada de Ensino e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei estabelece as diretrizes para a formulação da Política Estadual de

Prevenção e  Controle  do  Diabetes em Crianças  e  Adolescentes  Matriculados nas

Escolas da Rede Pública e Privada de Ensino.

Art. 2º – A política estadual de que trata o art. 1º terá como diretrizes:

I  – detectar a doença ou a possibilidade de ela vir  a  ocorrer,  visando evitar  ou

protelar seu aparecimento;

II – incentivar pesquisas visando ao diagnóstico precoce do diabetes em crianças e

adolescentes;

III  – combater as complicações decorrentes do desconhecimento do fato de ser

portador de diabetes;

IV – conscientizar a comunidade escolar sobre o tema;

V – estimular  a adequada alimentação dos portadores de  diabetes ou  dos que

apresentem risco de seu aparecimento;

VI – aglutinar ações e esforços tendentes a maximizar os efeitos benéficos desta

política estadual;

VII  –  articular  os  sistemas  municipais  e  estadual  de  ensino,  bem  como  os

Conselhos de Educação e de Alimentacão Escolar;

VIII  – combater atos discriminatórios à criança ou ao adolescente portadores de

diabetes.

Art.  3º  – Na implementação da política de que trata esta lei,  compete ao poder

público:
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I  –  analisar  a  viabilidade  de  identificar,  cadastrar  e  acompanhar  as  crianças  e

adolescentes portadores de diabetes;

II – promover debates para conscientização de pacientes, pais, alunos, professores

e outras pessoas que desenvolvam atividades junto às escolas, quanto aos sintomas

e à gravidade do diabetes e aos sintomas da hipoglicemia;

III  –  avaliar  a possibilidade de dar  oportunidade aos portadores  de  diabetes de

praticar diariamente exercícios físicos adequados às suas necessidades especiais;

IV  –  manter  dados  estatísticos  sobre  o  número  de  crianças  e  adolescentes

atendidos  pela  referida  Política,  suas  condições  de  saúde  e  de  aproveitamento

escolar;

V  –  incentivar  a  abordagem  do  tema,  quando  da  realização  de  reuniões  de

associações de pais e mestres, ou em reuniões especialmente convocadas com eles

para tal finalidade, como forma de disseminar as informações a respeito da doença,

seus sintomas e gravidade, modos de identificação da hipoglicemia e a importância

dos exercícios  físicos e da reeducação alimentar  na prevenção das complicações

decorrentes da doença, entre outras;

VI – estudar a viabilidade de os sistemas estadual e municipal de ensino articularem

atuação conjunta para a concretização das ações nas respectivas unidades;

VII – ampliar as formas de obtenção de informações que permitam a identificação

de alunos portadores de diabetes ou que possam vir a desenvolvê-lo.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente – Luiz Henrique,  relator – Rosângela Reis – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.037/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Leonardo Moreira,  o projeto de lei  em epígrafe “dispõe

sobre campanhas publicitárias de combate ao tabagismo, drogas ilícitas e alcoolismo

e dá outras providências”.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
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constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  n° 1,  que

apresentou. Em seguida, o projeto foi distribuído à Comissão de Saúde, que perdeu o

prazo para emitir seu parecer.

Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise obriga os órgãos da administração direta e indireta do Estado

a destinar  cinco por  cento do tempo ou do espaço reservado a suas campanhas

publicitárias para a veiculação de campanhas de combate ao tabagismo, às drogas

ilícitas  e ao  alcoolismo.  O autor,  em sua justificação,  destaca a  relevância  social

dessas campanhas para inibir o uso de substâncias nocivas à saúde do cidadão.

A Comissão de Constituição e Justiça considerou que cabe ao Poder Executivo, no

exercício de seu juízo discricionário,  decidir  a forma mais eficaz de veiculação de

campanhas educativas,  segundo as circunstâncias,  não sendo conveniente  que o

Poder  Legislativo  dite  ao  Executivo,  por  meio  de  atos  legislativos,  a  forma  de

empreender essas campanhas. Salientou que cabe ao Poder Legislativo fixar regras

gerais e abstratas que nortearão as atividades do Executivo, e não erigir no plano

legislativo matérias que, por sua natureza, enquadram-se no campo de atribuições do

Executivo. Por isso, a Comissão apresentou o Substitutivo nº 1 ao projeto.

No que concerne à competência  desta  Comissão,  ou seja,  quanto à análise da

repercussão orçamentária e financeira da proposição, destacamos que o projeto de

lei, ao determinar a reserva de espaço ou tempo em campanhas publicitárias para a

veiculação de informações que visem combater o uso de drogas, não implicará custos

ao  Erário  caso  os  gestores  públicos  não ampliem  a  demanda  por  recursos  para

publicidade com vistas  a  atender  a  essa nova exigência.  No que diz  respeito  ao

substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, destacamos que

ele  apenas  inclui  dispositivo  na  Lei  nº  11.544,  de  1994,  para  determinar  a

disseminação  das  informações  sobre  o  combate  ao  uso  de  drogas,  substâncias

entorpecentes  e  afins  nas  campanhas  de  divulgação  governamental,  não

determinando  o  percentual  de  tempo  ou  espaço  a  ser  destinado  a  elas,  o  que

pressupõe uma maior autonomia do Poder Executivo para dispor sobre o assunto de
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forma a não gerar despesas aos cofres públicos, além das que já foram previstas no

orçamento  com  publicidade.  Dessa  forma,  somos  favoráveis  à  aprovação  do

Substitutivo nº 1, por se adequar melhor à competência do Poder legislativo e por

abranger a essência do projeto de lei.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.037/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Júlio - Romel Anízio - Sargento

Rodrigues - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.130/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto  de  Lei  nº  2.987/2009,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “dispõe  sobre  a

obrigatoriedade da contratação de seguro de vida e acidentes pessoais, bem como

assistência funeral  nas rodovias  sob jurisdição do Estado,  sujeitas  à cobrança de

pedágio, e dá outras providências”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  avaliada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  a  matéria  analisada  pela

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, c/c o art.102, inciso VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise propõe tornar obrigatória a contratação de seguro de

vida e acidentes pessoais, bem como a prestação de assistência funeral, por parte

das pessoas jurídicas de direito público ou privado responsáveis pela operação de

rodovias sob jurisdição do governo do Estado que estejam sujeitas à cobrança de
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pedágio.

Segundo o autor da matéria, o pagamento de pedágio, além de garantir qualidade,

segurança e serviços de assistência, deveria garantir também, quando da ocorrência

de acidentes, indenização fácil e imediata. Ainda segundo o proponente, atualmente

haveria dificuldade por parte das vítimas de acidente e de seus familiares de arcar

com as despesas referentes a esse tipo de ocorrência. Dessa maneira, considerando

a transferência de responsabilidade pela manutenção, operação e exploração que

ocorre  quando  da  concessão  pedagiada  de  estradas,  seria  razoável  estabelecer,

entre as contrapartidas pela cobrança do pedágio, a obrigatoriedade de contratação

de seguro de vida e de acidentes pessoais,  bem como de assistência funeral,  em

benefício dos usuários.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que, nos termos da

proposição original, a pessoa jurídica de direito público responsável pela operação de

estradas  sob  a  jurisdição  do  governo  do  Estado,  qual  seja  o  Departamento  de

Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, também deverá arcar com o

ônus da necessidade de contratação de seguro para os usuários de rodovias. Como a

matéria não estabelece contrapartida ao ônus que propõe estatuir,  ela encontraria

óbice nos termos da Lei Complementar nº 101, popularmente conhecida como Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Excetuando-se esse problema, entretanto, aquela Comissão não encontrou vícios

de iniciativa ou outros impeditivos de natureza legal para o trâmite da proposição. De

forma a conservar a inovação jurídica trazida pelo projeto em análise e a corrigir o

vício  legal  supracitado,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o

Substitutivo  nº  1.  Esse  substitutivo  acrescenta  às  disposições  da  Lei  Estadual  nº

12.219, de 1996, a obrigatoriedade, por parte de concessionário de rodovia ou obra

rodoviária,  de  contratar  os  referidos  seguros e  o auxílio-funeral  em benefício  dos

usuários de rodovias concedidas. Essa lei trata da autorização ao Poder Executivo

para delegar os serviços públicos que especifica.

Por  sua vez,  a Comissão de Transporte,  Comunicação e Obras Públicas emitiu

opinião favorável quanto ao mérito da matéria. Em seu parecer, lembrou que, embora

já exista um seguro obrigatório, que cobre Danos Pessoais Causados por Veículos
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Automotores de Via Terrestre - DPVAT -, esse seguro não contempla, por exemplo, a

assistência funerária. Dessa forma, entendeu que a matéria deve prosperar, opinando

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça.

No que se refere à área de competência desta Comissão, em especial no que é

pertinente à análise da repercussão financeira das proposições, entendemos que o

projeto em tela, conforme destaca a Comissão de Constituição e Justiça, encontraria,

na  forma  original,  impedimento  nos  termos  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.

Entretanto,  após  o  aperfeiçoamento proposto por  meio  do Substitutivo  nº  1,  esse

impedimento  foi  superado,  conservando-se,  entretanto,  a  inovação  jurídica

pretendida. Dessa forma, considerando o parecer favorável das comissões que nos

precederam, fica sugerido que a matéria prospere nesta Casa.

Cabe aqui retomar, entretanto, o alerta da Comissão de Constituição e Justiça de

que a contratação de seguro e de auxílio-funeral, pretendida pela matéria em análise,

em benefício dos usuários das rodovias só afetará os contratos assinados a partir da

data de sua eventual promulgação. Além disso, as medidas pretendidas pela matéria

representam um gasto adicional para a concessionária, o que impactará sua equação

econômico-financeira,  e  provavelmente  reverterão,  ainda  que  parcialmente,  em

aumento do custo do pedágio pago pelo usuário de rodovia concedida.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.130/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Júlio - Romel Anízio - Sargento

Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.241/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  o  Projeto  de  Lei  nº  4.680/2010,  “proíbe  as



1079
____________________________________________________________________________

maternidades particulares de cobrar do pai ou de acompanhante que forem assistir a

parto a chamada ‘taxa de paramentação’.”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídicos,

constitucionais e legais da matéria, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo proíbe que as maternidades particulares cobrem do pai

ou acompanhante que pretender assistir ao parto a chamada “taxa de paramentação”.

Antes de analisarmos o seu conteúdo, é importante destacar que proposição similar

tramitou  nesta  Casa  na  legislatura  anterior,  tendo  sido  arquivada  ao  final  da

legislatura sem a análise desta Comissão.

A paramentação antes do ato cirúrgico corresponde à troca das vestes rotineiras da

equipe  cirúrgica  por  vestimentas  adequadas:  pijama  cirúrgico,  gorro,  máscaras  e

propés. Compreende, ainda, a utilização de luvas de borracha para proteção de mãos

e punhos. Todos esses acessórios são previamente esterilizados ou são descartáveis.

O ato de paramentar-se objetiva reduzir a presença de bactérias no ambiente estéril

do centro cirúrgico, uma vez que cria uma barreira entre superfícies contaminadas e o

campo cirúrgico, visando à prevenção e ao controle de infecções hospitalares, que

constituem risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais.

A Constituição da República dispõe, em seu art. 24, inciso XII, que compete à União

e  aos  Estados  legislar  concorrentemente  sobre  proteção  e  defesa  da  saúde.  No

âmbito da legislação concorrente, a União edita as normas gerais;  os Estados, as

suplementares.

A União, no âmbito da sua competência, editou a Lei Federal n° 11.108, de 2005,

que altera a Lei Federal nº 8.080, de 1990, que dispõe sobre as condições para a

promoção,  a  proteção  e  a  recuperação  da  saúde  e  sobre  a  organização  e  o

funcionamento  dos  serviços  correspondentes,  assegurando  à  parturiente  um

acompanhante, por ela indicado, durante todo o período de trabalho de parto, parto e

pós-parto imediato.
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A Lei  n° 16.279,  de  2006,  dispõe  sobre  os  direitos  dos  usuários  das  ações  e

serviços  públicos  de  saúde  do  Estado.  No  seu  art.  2°,  incisos  XIII  e  XIV,

respectivamente,  estabeleceu  como  direitos  do  usuário:  ser  acompanhado  nas

consultas por pessoa por ele indicada e, no caso de gestante, ser acompanhada pelo

pai do bebê nos exames pré-natais e no parto.

O projeto de lei, entretanto, visa a conferir a gratuidade do exercício do direito à

parturiente atendida pela rede de saúde privada.

O art. 22 da Lei Federal n° 8.080, de 1990, dispõe que, na prestação de serviços

privados  de  assistência  à  saúde,  serão  observadas  as  normas  expedidas  pelos

órgãos de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento.

Vemos, pois, que a lei federal que dispõe sobre as normas gerais de proteção e

defesa  da  saúde  estabelece  que  as  condições  de  funcionamento  dos  serviços

privados de assistência à saúde serão disciplinadas por meio de normas expedidas

pelos órgãos de direção do SUS.

A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº

36, de 2008, prevê, no item 9.1 do seu Anexo I, que a parturiente tem direito de ter a

presença de um acompanhante de sua livre escolha no acolhimento, no trabalho de

parto, no parto e no pós-parto imediato.

Quanto  à  cobrança  pelos  serviços  de  paramentação  do  acompanhante,  faz-se

necessário  tratar  de  forma  distinta  a  parturiente  assistida  por  plano  privado  de

assistência à saúde e a parturiente que arcará com as despesas dos serviços de

saúde prestados pela rede particular.

No primeiro caso, a matéria é disciplinada pela Resolução Normativa da Agência

Nacional de Saúde Suplementar – ANS – nº 211, de 2010, que trata da cobertura

assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir

de 1º/1/99. Nos termos do seu art. 19, o plano hospitalar de obstetrícia deve cobrir as

despesas relativas a um acompanhante indicado pela mulher durante o trabalho de

parto,  parto  e  pós-parto  imediato.  Dessa  forma,  por  força  de  norma da  ANS,  as

despesas  com paramentação previstas  no  projeto  de  lei  em estudo são  cobertas

pelos  planos  hospitalares  privados  de  obstetrícia.  Por  isso,  essas  despesas  não

podem ser cobradas dos usuários desses planos.
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Quanto à parturiente cliente da rede privada de assistência à saúde e não assistida

por  plano  de  saúde,  ressaltamos  que  ela  tem  direito  de  ter  a  presença  de  um

acompanhante de sua livre escolha no acolhimento, no trabalho de parto, no parto e

no pós-parto  imediato.  Exercido  esse direito,  a maternidade deverá  cobrar-lhe  as

despesas com a paramentação do acompanhante. Trata-se da lógica da rede privada:

o cliente deve arcar com as despesas do serviço prestado.

A proposta em estudo pretende isentar essa cliente do pagamento de tal despesa.

Entendemos que a proposta é antijurídica,  por  representar  ingerência indevida do

Estado na livre iniciativa. Afinal, nos termos do art. 199 da Constituição da República,

a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Destacamos, por fim, que, caso a

cliente  não deseje  ou  não possa arcar  com essas  despesas,  deverá  procurar  os

serviços  do  SUS,  onde  o  seu  direito  será  exercido  gratuitamente,  conforme

demonstrado.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.241/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.284/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 166/2007, institui o Sistema Mineiro de Defesa

Civil - Simdec - e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.

102 do Regimento Interno.

Cabe-nos  examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação

Importa  ressaltar  inicialmente  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  nas

duas  últimas  legislaturas,  tendo  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisado

detidamente a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade. Como não houve

mudança  legal  superveniente  que  propiciasse  nova  interpretação,  ratificamos  o

posicionamento  manifestado  anteriormente  e  reproduzimos,  em  parte,  a

fundamentação apresentada na ocasião:

“O projeto de lei em epígrafe pretende instituir o Sistema Mineiro de Defesa Civil -

Simdec -,  na  condição de instrumento  de  coordenação dos esforços de  todos os

órgãos estaduais com os demais órgãos públicos, entidades privadas e comunidade,

para fins de planejamento e execução das atividades de defesa civil.

Nos arts. 2º, 4º, 5º e 6º, o projeto estabelece os objetivos do Simdec, conceitua

defesa civil,  trata da situação de emergência e do estado de calamidade pública e

define atribuições dos poderes públicos estadual e municipais. Nos arts. 7º, 8º, 9º, 10

e 11,  dispõe sobre a estruturação do Simdec e estabelece competências  para os

órgãos que o integram.

Nos  termos  do  art.  21,  XVIII,  da  Constituição  da  República,  compete  à  União

‘planejar  e  promover  a  defesa  permanente  contra  as  calamidades  públicas,

especialmente as secas e as inundações’. (…) Aos Estados membros, a Constituição

Federal, no art. 144, §§ 5º e 6º, determina que compete a execução de atividades de

defesa civil por meio dos Corpos de Bombeiros Militares, os quais são subordinados

aos Governadores.

Em Minas Gerais, a defesa civil encontra-se regulamentada em diversos diplomas

normativos. A Lei nº 7.157, de 7/12/77, dispõe sobre a Coordenadoria Estadual de

Defesa Civil - Cedec - e o Fundo Especial para Calamidade Pública - Funecap. (...)

Por esses motivos e também pelo fato de o projeto em exame contrariar a regra do

art.  66, III,  ‘e’,  da Constituição mineira, que assegura ao Governador do Estado a

iniciativa  privativa  para  deflagrar  o  processo legislativo  em  matéria  relacionada  à

estruturação organizacional do Poder Executivo, o nosso parecer é desfavorável à

proposição. Esse mesmo entendimento foi manifestado por esta Comissão no exame

do ex-Projeto de Lei nº 1.384/2004, atual Projeto de Lei nº 166/2007.”
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Registramos, não obstante, que o Decreto Federal nº 5.376, de 2005, foi revogado

pelo Decreto Federal nº 7.257, de 2010, que “regulamenta a Medida Provisória nº

494, de 2 de julho de 2010, para dispor sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil –

Sindec  –,  sobre  o  reconhecimento  de  situação  de  emergência  e  estado  de

calamidade  pública,  sobre  as  transferências  de  recursos  para  ações  de  socorro,

assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas

áreas atingidas por desastre, e dá outras providências”. Essa medida provisória, por

seu turno, foi convertida na Lei Federal nº 12.340, de 1º/12/2010.

Já no âmbito estadual, as Leis Delegadas nºs 51, de 2003, e 132, de 2007, foram

revogadas pela Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, que “dispõe sobre a estrutura

orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências”. E o Decreto nº 43.424, de 2003, foi revogado pelo Decreto nº

45.275,  de  30/12/2009,  que  “dispõe  sobre  a  organização  do  Gabinete  Militar  do

Governador do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

No entanto, concluímos igualmente, conforme consta no parecer da Comissão de

Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei nº 166/2007, que por esses diplomas

“foram estabelecidas,  com outras  palavras,  as  atribuições constantes  no meritório

projeto de iniciativa parlamentar. Na verdade, o Estado de Minas Gerais dispõe de um

‘sistema de defesa civil’ segundo os limites e em conformação harmoniosa com o

Sistema Nacional de Defesa Civil”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.284/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.317/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Dilzon  Melo,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.524/2010, tem por objetivo autorizar o Poder
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Executivo a doar ao Município de Córrego Fundo o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em  24/5/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, para que se manifestasse

sobre a pretendida alienação, e ao autor do projeto, para que anexasse cópia do

registro do imóvel e memorial descritivo da área a ser efetivamente doada.

De posse das respostas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº 1.317/2011 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Córrego Fundo o imóvel constituído por  3.979m²,  integrante de uma

área total de 10.456m², no Município de Córrego Fundo, registrada sob o nº 24.844,

Livro 3-J, fls. 137, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formiga.

O parágrafo único do art. 1º da proposição estabelece que o bem será destinado à

construção de um centro de educação infantil; e o art. 2º estabelece sua reversão ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Para a transferência de domínio de patrimônio público, a Constituição mineira exige,

em seu art. 18, a autorização do Poder Legislativo. No plano infraconstitucional, o art.

17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da

Constituição  da  República  e  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública,  estabelece igual  requisito,  além  da existência  de  interesse

público devidamente justificado.

O imóvel objeto do projeto de lei em tela foi incorporado ao patrimônio do Estado

por meio de doação de particulares, em 1949, para que no local fosse construída uma

escola rural. Atualmente, abriga a Escola Estadual Padre José Sangali.

Cabe ressaltar que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 571/2011, posicionou-se

de forma contrária à pretendida alienação, uma vez que a Secretaria de Estado de
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Educação,  órgão  ao  qual  o  imóvel  se  encontra  vinculado,  possui  planos  para  a

ampliação da rede física da unidade escolar ali  estabelecida, com a finalidade de

expandir sua oferta de Projetos Pedagógicos.

Considerando  essa  informação,  se  a  proposição  em  análise  for  aprovada,  o

Governador,  diante  da  manifestação negativa da Seplag,  provavelmente  a  vetará.

Mesmo em  caso  de sanção  ou  de  derrubada  do veto,  pode-se  prever  que  a  lei

decorrente  do  projeto  em  análise  seria  inócua,  dado  seu  caráter  meramente

autorizativo,  uma  vez  que  o  inciso  XIV  do  art.  90  da  Constituição  do  Estado

estabelece como competência privativa do Governador dispor sobre a organização e

a atividade do Poder Executivo.

Diante dessas considerações, dar continuidade à tramitação do projeto de lei em

análise  contraria  o  princípio  da  razoabilidade,  previsto  no  art.  13  da  Constituição

mineira.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.317/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio Soares,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.434/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Rosângela  Reis,  a  proposição  em  epígrafe,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.239/2011, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

identificação de passageiros de ônibus intermunicipais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.  Preliminarmente,  vem  a  matéria  a  esta  Comissão  para  receber  parecer

sobre  seus  aspectos  constitucionais,  jurídicos  e  legais,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O  projeto  de  lei  em  comento  pretende  obrigar  os  usuários  do  transporte

intermunicipal a se identificarem no momento do embarque nas estações rodoviárias

bem7 como quando do embarque durante o trajeto de viagem.

Segundo  o  autor  da  proposição,  “a  identificação  dos  passageiros  transportados

pelas empresas de transporte coletivo intermunicipal é de vital  importância para o

sistema integrado de segurança pública e para as famílias dos passageiros”. Em sua

justificação, o autor aduz, ainda, que as polícias contarão com um importante aliado

no  combate  aos  crimes,  na  medida  em  que  disporão  de  informações  sobre  a

identidade e sobre os deslocamentos das pessoas entre Municípios. A medida, além

de ser importante no auxílio das investigações policiais, possibilita a identificação dos

passageiros em caso de acidentes.

Vale destacar que a proposição em análise é fruto do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 3.239/2009, que não chegou, contudo, a ser apreciado por esta Comissão.

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta Comissão

analisar, não vislumbramos óbice jurídico quanto à iniciativa legislativa, uma vez que

o art. 66 da Constituição do Estado não impõe nenhuma restrição a esse respeito.

Também não encontramos impedimento no que se refere à competência material do

Estado para legislar sobre a matéria. Conforme dispõe o art. 144 da Constituição da

República,  a  segurança pública  é  dever  do  Estado,  direito  e responsabilidade de

todos. Ademais, a regulação do transporte intermunicipal é matéria de competência

do Estado, na órbita de sua competência residual ou remanescente (art. 25, § 1º). Ao

ente  da  Federação  ao  qual  a  Carta  Maior  deferiu  a  prestação  do  serviço  cabe,

também, legislar sobre a matéria, nos termos do art. 29, I, da Lei Federal nº 8.987, de

1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços

públicos.

Ocorre que, no exercício de sua competência constitucional, o Estado já tratou do

tema, dando a ele solução legal: está regulada no inciso I do art. 2º da Lei Estadual nº

13.655,  de  14/7/2000,  segundo  o  qual  não  será  permitido  o  embarque  ou  a

permanência no veículo do passageiro que não se identificar.  No mesmo sentido,

mencione-se o Decreto Estadual nº 44.603, de 22/8/2007, que, no inciso II do art. 85,

estabelece o dever do passageiro de portar documento de identificação e, no inciso
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IV  do  art.  86,  assegura  o  direito  da  delegatária  de  recusar  o  embarque  ou  de

determinar  o  desembarque  do  passageiro  que  não  se  identificar.  Portanto,  a

proposição em análise em nada inova a ordem jurídica.

Além disso, ressaltamos, em relação ao detalhamento do tema, que o Projeto de

Lei nº 3.239/2009, que deu origem à proposição em análise, foi baixado em diligência

à  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  –  Setop  –  e  ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG. A

referida Pasta manifestou-se contrariamente à proposição: por meio da Nota Técnica

nº  015/2009,  apontando  vários  problemas  operacionais  que  adviriam  da

implementação da proposta.

A nosso ver, a implementação da medida proposta pode trazer mais embaraços e

dificuldades que vantagens para a coletividade, pois é elevado o número de pessoas

que  se  valem  desse  meio  de  transporte  –  300 milhões  de  passageiros  por  ano,

segundo  a  Setop  –,  o  que  acarretará  filas  imensas,  lentidão  e  demora  para  o

embarque. Assim, no afã de proporcionar mais segurança aos usuários desse serviço

público, a lei acabaria gerando insatisfação, devido às peculiaridades do transporte

coletivo. Dificilmente uma exigência dessa natureza teria aceitação popular, pois a

norma não se ajusta à realidade empírica, ou seja, ao que ocorre no mundo dos fatos.

Esse distanciamento entre o comando legal e as circunstâncias fáticas demonstra a

falta de razoabilidade do projeto em questão, não obstante o fato de a segurança

pública, genericamente considerada, ser aspiração de toda a coletividade.

Nesse  ponto,  é  preciso  salientar  que  as  normas  jurídicas,  caracterizadas  pela

generalidade  e  abstração,  assim  como  os  atos  administrativos,  preordenados  à

execução  da  lei,  devem  ser  norteados  pelo  princípio  da  razoabilidade,  que  está

implícito no “caput” do art. 37 da Constituição da República e explícito no “caput” do

art.  13  da  Constituição  do  Estado.  De  acordo  com  tal  princípio,  as  medidas

legislativas  e  administrativas  devem  guardar  certa  proporcionalidade  entre  os

instrumentos colocados à disposição do poder público e o objetivo que se pretende

alcançar. Eventual descompasso ou excesso do legislador na disciplina de alguma

matéria revela-se incompatível com o princípio constitucional da razoabilidade, o que

dá  ensejo  a  ulterior  declaração  de  inconstitucionalidade,  caso  o  Judiciário  seja
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provocado.  A  propósito,  o  STF  já  declarou,  em  diversas  ocasiões,  a

inconstitucionalidade  de  leis  ofensivas  ao  postulado  da  razoabilidade.  A título  de

exemplificação, ao julgar a ADI nº 1.158-8-AM, o STF declarou a inconstitucionalidade

de lei do Estado do Amazonas que concedera gratificação de férias a servidor inativo.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  antijuridicidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.434/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Rosângela Reis  -  Bruno Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 724/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 724/2011, de autoria do Deputado Gilberto Abramo, que torna

obrigatória a disponibilização de serviço gratuito de teleatendimento pelas empresas

que mantenham serviço de atendimento ao cliente, foi aprovado no 2º turno, com as

Emendas nºs 1 e 2 ao vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 724/2011

Torna obrigatória  a disponibilização de serviço de teleatendimento gratuito  pelas

empresas que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As empresas que desempenham atividades no Estado ficam obrigadas a

disponibilizar  serviço  de  teleatendimento  gratuito  para  os  locais  em  que  não

mantenham escritório de atendimento ao consumidor.

Parágrafo único – O disposto no “caput” não se aplica às microempresas, assim

definidas pela Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 2º – O descumprimento desta lei sujeita o infrator às penalidades previstas no
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art. 56 da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no regulamento dessa

lei federal.

Parágrafo único – Os recursos provenientes das multas aplicadas nos termos desta

lei reverterão ao Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos – Fundif –, criado pela

Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001, ou ao fundo determinado pela pessoa

jurídica de direito público que impuser a sanção.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 18/8/2011, a seguinte comunicação:

Do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Vicente

Guabiroba, ocorrido em 14/8/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com os produtores  rurais  José Alves  Camargos  e  Jair  Alves

Camargos, do Município de Ituiutaba, pela homenagem recebida da Faemg por terem

figurado  entre  os  dez  melhores  produtores  rurais  do  Estado  (Requerimento  nº

1.276/2011, da Comissão de Política Agropecuária);

de  congratulações  com  o  produtor  rural  Romildo  Fernandes  pelo  sucesso  na

produção  de  uva  e  banana  no  Município  de  Capinópolis  (Requerimento  nº

1.277/2011, da Comissão de Política Agropecuária);

de congratulações com o Sr. Romes Gouveia Bastos, Presidente do Sindicato Rural

de Ituiutaba, pela homenagem que lhe foi prestada pela Faemg durante a entrega da

Medalha  do  Mérito  Rural  (Requerimento  nº  1.278/2011,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2011

ATAS

ATA DA 23ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/8/2011

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Antônio Carlos Arantes - Entrega de placa - Palavras do Dr. Helton Freitas - Exibição

de vídeo - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Antônio Carlos Arantes - Célio Moreira - Doutor Viana - Duarte Bechir - Rômulo

Viegas.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Unimed-BH pelos 40 anos de

sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Dr. Helton Freitas,

Diretor-Presidente da Unimed-BH; Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário Municipal de

Saúde  de  Belo  Horizonte,  representando  o  Prefeito  Municipal,  Márcio  Lacerda;

Ronaldo  Scucato,  Presidente  do  Sistema  Ocemg-Sescoop-MG,  representando  o

Presidente das Cooperativas Brasileiras - OCB -, Márcio Lopes de Freitas; Dr. José

Carlos Collares Filho, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; e Deputado
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Antônio Carlos Arantes, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O  locutor  -  Gostaríamos  de  registrar  a  presença  da  Exma.  Sra.  Solanda

Steckelberg, Presidente da Fundação Clóvis Salgado; dos Exmos. Srs. Dr. Reginaldo

Teófanes  Ferreira  de  Araújo,  Presidente  da  Associação  dos  Hospitais  de  Minas

Gerais;  Dr.  José  Augusto  Ferreira,  Presidente  da  Federação  Nacional  das

Cooperativas Médicas - Fencom -; Dr. Ajax Pinto Ferreira, Presidente da Coopmed e

Conselheiro Regional de Medicina; da Exma. Sra. Dra. Ariete de Araújo, membro do

Conselho Diretor do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais; dos Exmos.

Srs. Dr. Raimundo Viana de Macedo, Diretor-Presidente da Unimed Santos, pioneira

do sistema, neste ato representando a Unimed do Brasil; Dr. Luiz Otávio Andrade,

Diretor de Provimento de Saúde da Unimed-BH; Dr.  Paulo Pimenta de Figueiredo

Filho, Diretor Administrativo Financeiro da Unimed-BH; Dr.  Orestes Miraglia Júnior,

Diretor Comercial da Unimed-BH; e Dr. Calil Fouad Nicolau Cury, Coordenador do

Núcleo  de  Cooperados  Fundadores  da  Unimed-BH.  Saudamos  também  os

servidores, funcionários, colaboradores e parceiros da Unimed-BH.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo Coral Institucional da Unimed-BH, sob a regência do Maestro Márcio Miranda

Pontes.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes

Saúdo o Exmo. Doutor Viana, Deputado Estadual, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem. Cumprimento também os Exmos. Srs. Dr. Helton Freitas,

Diretor-Presidente  da  Unimed-BH;  Dr.  Ronaldo  Scucato,  Presidente  do  Sistema

Ocemg-Sescoop-MG, representando o Dr. Márcio Lopes de Freitas, Presidente das

Cooperativas  -  OCB;  Dr.  José  Carlos  Collares  Filho,  Presidente  da  Associação

Médica de Minas Gerais; Dr. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário Municipal de Saúde

de Belo Horizonte, representando o Prefeito Márcio Lacerda. Cumprimento todas as

lideranças  aqui  presentes,  autoridades,  nossos  Deputados  companheiros,  Rômulo

Viegas, Duarte Bechir e Célio Moreira, senhoras e senhores.
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Ao iniciar minhas palavras, sinto-me muito à vontade ao falar de uma cooperativa

de  sucesso  como  a  Unimed,  porque  desde  1987  também  faço  parte  de  uma

cooperativa de sucesso: a Cooparaíso, uma das maiores cooperativas de café do

Brasil,  que já  tem meio século de  vida.  A Cooparaíso é uma referência em nível

nacional porque conseguiu conquistar seu espaço no mercado. Também fiz parte do

grupo que dirige a cooperativa, que tem como Presidente o nosso Deputado e hoje

Secretário  de  Obras,  Deputado Federal  Carlos  Melles,  e  sei  da  responsabilidade

daqueles que estão por trás das cooperativas. Além disso, integro o Sicoob Nosso

Crédito  -  Credipar  -,  como é  conhecida  em Paraíso.  Cito  apenas  exemplos  para

demonstrar o quanto acredito no modelo cooperativista.

Antes de dirigir minhas palavras em homenagem à Unimed-BH, queria destacar a

importância do modelo cooperativista para a economia de um país. E é a própria

Unimed  que  nos  serve  de  prova  para  falarmos  aqui  do  sucesso  do  modelo

cooperativista  na  área  da  saúde  e  em  outros  segmentos  econômicos.  Como

Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo de Minas Gerais - Frencoop - e

praticante  do  cooperativismo  desde  a  infância,  defendo  e  acredito  nesse  modelo

como  forma  de  se  tornar  competitivo  o  suficiente  para  sobreviver  no  mercado

capitalista.

Não  podia  deixar  de  citar  neste  momento  o  importante  papel  do  Sr.  Ronaldo

Scucato, Presidente do sindicato e da Organização das Cooperativas do Estado de

Minas Gerais - Ocemg -, que, como grande líder de todos nós, tem conduzido com

extrema competência e profissionalismo nossos trabalhos.  O Dr. Ronaldo Scucato

realmente é o nosso professor,  não é mesmo, Dr.  Ronaldo? Sem a sua preciosa

colaboração e ativa participação, a Frencoop de Minas não teria desempenhado o

papel que vem desempenhando no campo do Legislativo. Aproveito para agradecer a

parceria constante e produtiva entre a Frencoop e a Ocemg, graças à generosidade

do Dr. Ronaldo Scucato.

Senhoras e senhores, voltando a falar  da importância do modelo cooperativista,

queria  declarar  que  a  minha  crença  não  é  vazia.  Sou  testemunha  do  que  o

cooperativismo  pode  fazer  pelas  instituições  que  estão  em  condições  menos

elevadas do ponto  de  vista  econômico.  Por  meio  do  cooperativismo,  elas  podem
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galgar degraus, crescer de forma expressiva e fazer frente ao mercado competitivo.

No mundo somos a maior organização de pessoas e já ultrapassamos a casa dos

800 milhões de famílias organizadas em cooperativas. No Brasil, hoje, já somos a

maior  organização  de  pessoas,  com  7.600.000  famílias.  Mais  de  30  milhões  de

brasileiros  que,  de  uma forma  ou  de  outra,  estão  vinculados  ao  cooperativismo.

Somos  uma parcela  muito  grande  nos  13  ramos de atividades componentes das

questões econômicas. Já está provado que onde existe uma cooperativa, não importa

em que atividade, o IDH melhorou. Hoje temos uma participação próxima a 4% do

sistema financeiro nacional. Podemos e devemos chegar aos 10%. O cooperativismo

quer participar do processo de inclusão social, de superação das dificuldades e de

erradicação da miséria. Hoje o cooperativismo, que tem capilaridade e está em todos

os Estados brasileiros, pode prestar esse serviço ao Brasil.

A  Frencoop  está  aqui  para  fazer  com  que  os  projetos  de  interesse  do

cooperativismo  e  da  sociedade  ganhem  corpo.  Já  evoluímos  muito,  mas  temos

muitos desafios a enfrentar. A Frencoop, que já é bem representativa, tem agregado

mais Deputados e mostrado a importância do cooperativismo em Minas Gerais, que é

um exemplo para todo o Brasil. Isso se confirma graças ao número de cooperativas e

cooperados que temos nos diversos ramos da economia. E não posso deixar de citar

os benefícios não só para o empreendimento, mas para seus cooperados. Quando

você passa a contar com um grupo forte, também agrega melhores condições para

agir em favor do cooperado. Esse é o papel da Frencoop: unir a força dos Deputados

para valorizar o setor. Por isso tudo sou suspeito para falar de cooperativismo. Para

mim, não é apenas um caminho para se atingir o sucesso empresarial que tantos

buscam. O cooperativismo é uma filosofia de vida que, torno a dizer, adoto desde a

infância. Ele é capaz de transformar cenários e alavancar o crescimento em inúmeros

segmentos.

A Unimed promete  que vai  se  reinventar  ao  completar  40  anos.  Ela  tem plena

convicção de que uma representação política bem organizada como a Frencoop pode

ser  uma  aliada  de  primeira  hora  no  Parlamento.  É  uma  parceria  que  pode

potencializar  os  resultados  almejados  por  ela.  A  Unimed  é  uma  cooperativa  de

sucesso.  Estamos  homenageando uma empresa bem-sucedida.  É impressionante
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observamos  como  o  modelo  cooperativo,  inserido  num  determinado  ramo  da

economia, pode fazer bem para tanta gente, neste caso os profissionais de saúde e

os pacientes. Um dos desafios de toda cooperativa é tornar-se uma grande empresa

sem se esquecer do cooperado, e a Unimed soube fazer isso. A história de vida da

nossa grande homenageada de hoje vem endossar o que acabei de dizer. Graças à

sensibilidade do colega Deputado Doutor Viana, que foi muito feliz no requerimento,

tanto  que  contou  com  o  meu  apoio  de  imediato,  estamos  fazendo  uma  justa  e

merecida homenagem. E é por isso que a Unimed merece todas as homenagens, por

servir de referência para outras cooperativas, até as de ramos diferentes daquele em

que atua. A Unimed incorporou o lema cooperativista “Se todos cooperarem, o Brasil

acha uma saída”. Uma das saídas é a organização da saúde no modelo cooperativo.

A Unimed-BH achou uma saída  sem perder  de  vista  o  seu próprio lema,  “Saúde

sempre”.

Estão todos de parabéns pelos avanços conquistados, que muito ajudarão o nosso

Estado  no  setor  da  saúde.  Desejo  à  Unimed  de  Minas  Gerais  todo  o  sucesso

empresarial necessário para seguir competindo no mercado sem perder de vista a

bandeira de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. Todos saem ganhando,

e os benefícios são incalculáveis, até mesmo porque quando falamos da saúde de

pessoas, falamos de algo imensurável: o valor da vida humana. Parabéns, mais uma

vez, à Unimed por acreditar  no cooperativismo e acreditar na vida humana. Muito

obrigado e boa noite a todos.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, coautor do requerimento que

deu  origem  a  esta  homenagem  e  neste  ato  representando  o  Presidente  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, fará a

entrega ao Dr. Helton Freitas, Diretor-Presidente da Unimed-BH, de placa alusiva a

esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “A Unimed-BH foi fundada

em  1971,  com  o  compromisso  cooperativista  de  oferecer  um  novo  padrão  de

excelência  aos  serviços  de  saúde.  Ao  longo  de  quatro  décadas,  tornou-se  uma

referência para todos os mineiros. A cooperativa, hoje uma das maiores operadoras

de  saúde  do  País,  também  é  uma  importante  investidora  na  área  social,  com
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destacados  projetos  que  levam  cultura  e  lazer  às  comunidades  de  baixa  renda.

Assim,  pautada  nos  valores  cooperativistas,  a  Unimed-BH  se  mantém  firme  no

propósito de valorização da saúde e do trabalho médico. A Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, reconhecendo o valor da Unimed-BH para o Estado e para

todo o País, rende a ela justa homenagem na ocasião de seus 40 anos de fundação”.

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  convida  o  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,

coautor  do  requerimento  que  suscitou  esta  homenagem  justa  aos  40  anos  da

Unimed, para, juntos, fazermos a entrega da placa em nome do Presidente desta

Casa e de todos os Deputados ao Diretor-Presidente da Unimed, nosso amigo Helton

Freitas.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Dr. Helton Freitas

Quero, de maneira muito enfática, agradecer ao Deputado Doutor Viana, que é um

dos mais fortes defensores do cooperativismo unimediano. Ele, que é cooperado da

Unimed-Curvelo, defende essa forma de organização do trabalho em todo o Estado

de Minas Gerais e, consequentemente, em todo o país. O Deputado Doutor Viana é

coautor do requerimento para a realização desta reunião. Cumprimento também o

meu  amigo  e  companheiro  José  Carlos  Collares  Filho,  que  aqui  representa  a

Associação Médica de Minas Gerais, entidade que centralizou a constituição da então

Mediminas,  que  veio  dar  origem  à  Unimed-BH.  Portanto  sua  presença  é  muito

significativa e simbólica para nós todos neste dia de hoje. Saúdo meu caro colega e

companheiro Ronaldo Scucato, que representa Márcio Lopes de Freitas, Presidente

da  OCB.  O  Ronaldo,  pela  sua  trajetória,  pela  sua  constância,  pela  forma  como

defende e se entusiasma com o cooperativismo, é fonte de inspiração para todos nós

que militamos por essa causa.

Meu  caro  Marcelo  Gouvea  Teixeira,  Secretário  Municipal  de  Saúde  de  Belo

Horizonte, é nosso companheiro e milita já há algum tempo nas causas da saúde.

Junto  à  Unimed,  representa  os  dois  principais  sistemas  de  saúde  que  coabitam

especialmente  no  Município  de  Belo  Horizonte,  que  é  o  sistema  de  saúde

suplementar e o sistema da saúde pública. O último dado da Agência Nacional de

Saúde - ANS - dá conta de que 54% da população de Belo Horizonte já é proprietária
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de  uma carteira  de  plano  de  saúde,  portanto  pertencem  ao  segmento  da  saúde

suplementar. Quando vemos o Secretário de Saúde aqui, temos a certeza e a clareza

de que precisamos interagir e combinar como a saúde da nossa população pode ser

mais bem atendida, mais bem cuidada. Obrigado pela presença.

Por  fim,  cumprimento  o  Deputado Antônio  Carlos  Arantes,  que é coautor  desse

requerimento. O Deputado Antônio Carlos pertence a São Sebastião do Paraíso, que

tem um movimento cooperativo muito forte, muito sólido, muito representativo e muito

bem  articulado.  Ficamos  sempre  muito  felizes  de  ver  cooperativistas  de  outros

segmentos  se  unindo  em  defesa  desse  ideal  e  dessa  proposta  de  união

cooperativista.

Srs. Deputados aqui presentes, autoridades e lideranças que nos honram com sua

presença, colegas médicos cooperados, de maneira muito especial cumprimento os

fundadores  da  Unimed-BH,  que  estão  postados  aqui  à  frente.  Quero  também

cumprimentar os Conselheiros da Unimed aqui  presentes,  nossos clientes, nossos

parceiros, nossos colaboradores e também os telespectadores da TV Assembléia.

Senhoras  e  Senhores,  boa  noite.  Começo  as  minhas  palavras  com  um

agradecimento.  Agradecimento  à  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,

especialmente aos Deputados Doutor Viana e Antônio Carlos Arantes, pela iniciativa

deste ato, que nos reúne neste momento. Para nós, da Unimed-BH, é uma grande

honra receber  desta,  que é a Casa de todos os mineiros, uma homenagem com

tamanho significado, pelos 40 anos de história. São 40 anos dedicados à saúde da

nossa gente e que fizeram da Unimed uma referência não só efetiva, mas também

uma referência afetiva na vida de todos os mineiros. A Unimed-BH é, na verdade,

uma obra coletiva  que surgiu,  sim,  como já disse,  no seio das  nossas entidades

médicas, especialmente da Associação Médica de Minas Gerais. No entanto, surge

como uma estratégia  de defesa e de valorização da medicina  de qualidade e do

cuidado  médico  mais  genuíno.  Uma  missão  que  tem  sido  levada  adiante  por

sucessivas gerações de médicos. Fomos então a primeira cooperativa de trabalho

médico de nosso Estado, e é com orgulho que fazemos parte hoje de um grande

sistema mineiro de cooperativa, com 62 cooperativas Unimed, que reúnem mais de

17  mil  médicos  cooperados  no  Estado,  trabalhando  para  atender  a  um  número



1097
____________________________________________________________________________

crescente de pessoas, que já somam mais de 2.300.000 clientes em todo o Estado.

Entre os nossos clientes, temos a honra de ser o plano de saúde desta Casa, dos

Srs. Deputados e dos demais colaboradores da Assembleia Legislativa. Somos então

uma grande operação de saúde, que gera mais de 5.200 empregos diretos, e muitos

mais, indiretamente, em cada consultório, em cada clínica ou hospital, onde nossos

clientes são recebidos e acolhidos, consequência do crescimento e desse patamar

operacional que nós alcançamos.

A Unimed-BH, sozinha, injeta na rede assistencial um volume recorde de recursos,

que é da ordem de R$1.500.000.000,00, que são pagos a médicos e a prestadores

de serviços. Diante de números como esses, temos a plena consciência do papel e

da  responsabilidade  social  que  assumimos.  Graças  ao  crescimento  econômico,

assistimos  à  inclusão  de  milhões  de  pessoas  na  saúde  suplementar  no  Brasil.

Ficamos atentos em todo mundo à reforma do sistema de saúde, que é pauta e que é

ordem do dia em muitos países, por todo o mundo. Para nós é motivo de satisfação,

comemorar este aniversário, oferecendo à sociedade contribuições concretas para a

superação desses desafios estruturais para a saúde. No campo da inovação estamos

criando um modelo de cuidados, que se baseia na promoção da saúde. Um modelo

que não espera a doença para poder agir.

Estamos também comprometidos com modelos diferenciados de remuneração para

médicos e serviços de saúde que valorizam o cuidado e os seus resultados efetivos

na melhora da saúde das pessoas. Investimos em novas tecnologias para facilitar o

acesso aos nossos serviços. Hoje o cliente Unimed já pode aconselhar-se com um

médico por telefone, antes mesmo de sair de casa em busca de atendimento. Se

precisar,  poderá  agendar  uma  consulta  pela  internet,  com  toda  a  comodidade,

conforto, segurança e qualidade.

Por outro lado, a Unimed-BH também vem fazendo a sua parte para qualificar e

expandir a rede assistencial na sua área de atuação. Temos o prazer de constatar

que o nosso programa de incentivo à qualidade dotou Belo Horizonte do segundo

maior parque hospitalar acreditado no País. Estamos investindo em novos serviços,

na  ampliação da nossa rede própria,  a  fim  de complementar  e suprir  as  lacunas

assistenciais  da  nossa rede contratada.  Nos últimos anos,  abrimos  três  unidades
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ambulatoriais e 350 leitos hospitalares, que estão distribuídos em dois hospitais. Na

celebração  dos  40  anos,  anunciamos  o  que  certamente  já  é  o  maior  plano  de

investimentos privados em curso no setor de saúde em Minas Gerais.

Nos próximos anos, vamos entregar à cidade dois centros de promoção da saúde,

uma central de consultórios médicos e um instituto de ensino e pesquisa em saúde,

pioneiro entre nós. Além disso, vamos elevar nossa capacidade a mais de 900 leitos

hospitalares  próprios,  com  a  ampliação  do  Hospital  Unimed,  que  está  em

funcionamento, e a construção de um hospital geral na região do Barreiro. Somando-

se  a  esses  empreendimentos,  caros  Deputados,  senhoras  e  senhores,  tenho  a

satisfação de anunciar aqui, em primeira mão, mais um importante investimento: a

implantação, nos próximos meses, de uma unidade ambulatorial no Vetor Norte, com

capacidade para 700 atendimentos por dia, entre consultas eletivas e de urgência.

Estaremos,  assim,  suprindo  uma  lacuna  da  rede  assistencial  da  Grande  Belo

Horizonte, numa região em crescimento, onde vivem mais de 200 mil  dos nossos

clientes.

Portanto, estamos fazendo a nossa parte, e não apenas na saúde. A Unimed-BH

também se compromete com investimentos sociais, apoiando de forma especial as

comunidades  do Morro  das  Pedras  e  da  Vila  Ponta-Porã,  onde as  atividades  do

Instituto Unimed-BH estão presentes. Na última década, a mobilização dos nossos

médicos  cooperados  garantiu  a  destinação  de  R$16.000.000,00  para  fomento  à

cultura, por meio de incentivo fiscal da Lei Rouanet. Devolvemos a Belo Horizonte a

Praça  Floriano  Peixoto,  um  patrimônio  histórico  completamente  restaurado  e

revitalizado para o convívio social. Entregamos à população da região Oeste a Praça

da Saúde, um novo espaço de lazer e atividades físicas. Por tudo isso, cremos que

estamos cumprindo o papel da verdadeira operadora de planos de saúde da cidade,

da operadora que leva Belo Horizonte no nome, que cresceu com a cidade e tem a

cidade na sua visão de futuro.

O  reconhecimento  e  a  manifestação  pública  de  apreço  que  recebemos  da

Assembleia Legislativa nesta noite são mais um estímulo para seguir adiante e fazer

cada vez mais pela cidade e pelas pessoas da nossa região. Por isso gostaria de

encerrar a minha mensagem da forma como a comecei: agradecendo. Em nome da
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diretoria  e  dos  conselhos  da  Unimed-BH,  agradeço  penhoradamente  esta

homenagem. Agradeço a cada médico cooperado, a cada cliente, a cada colaborador

e parceiro que nos trouxe até aqui, até este momento. Estou certo de que, juntos,

faremos uma Unimed ainda melhor, a cada dia. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir uma apresentação musical do Coral

Institucional da Unimed-BH, que, sob a regência do maestro Márcio Miranda Pontes,

interpretará as músicas “Quem sabe isto quer dizer amor” e “Caçador de mim”, de

Milton Nascimento.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Quebrando o protocolo, quero iniciar minha saudação através do Coral Institucional

da  nossa  Unimed,  que  nos  encantou  e  nos  encanta  com  essas  maravilhas  de

canções, além do Hino Nacional, com que nos brindaram. Parabéns a vocês todos.

Cumprimento a todos, na pessoa do maestro, Márcio Miranda. Falei que vocês estão

melhores que a Unimed e olha que a Unimed já está boa. Meu querido amigo, colega,

Presidente ilustre da nossa querida Unimed, Dr. Helton Freitas, é uma alegria poder,

nesta noite, homenagear a nossa Unimed. Na sua pessoa cumprimento os demais

diretores desta instituição extraordinária, os médicos cooperados, os funcionários, os

clientes, os clientes de outrora, os clientes de agora, a equipe de outrora, a equipe de

agora,  e não queremos deixar de cumprimentar  aqueles  desbravadores corajosos

que  iniciaram  esse  projeto  há  exatamente  40  anos.  Cumprimento  o  grupo  de

fundadores na pessoa do Dr. Calil. Parabéns a vocês que são referência para todos

nós. Cumprimento o Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte, meu amigo e

colega  Marcelo  Gouvêa  Teixeira,  que  aqui  representa  o  nosso  Prefeito  Márcio

Lacerda,  engrandecendo  nossa  Mesa  Diretora  nesta  homenagem.  Dr.  Ronaldo

Scucato, esse ícone do cooperativismo, é uma alegria muito grande recebê-lo mais

uma vez em nossa Casa, representando o Sr. Márcio Lopes de Freitas, Presidente
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das Organizações das Cooperativas Brasileiras. O Dr. Ronaldo está sempre presente.

Companheiro, amigo e irmão Deputado Antônio Carlos Arantes, Presidente da Frente

Parlamentar  do  Cooperativismo  da  Assembleia,  um  homem  de  vivência,  que  foi

Prefeito da sua cidade, que está no seu segundo mandato, sempre se preocupando e

se  ocupando  com  as  questões  do  cooperativismo  do  nosso  Estado,  atingindo

também, tenho certeza, Minas e o Brasil. O Toninho é coautor desse requerimento.

Obrigado pela parceria, Toninho, você realmente é uma referência no cooperativismo.

Quero também cumprimentar os meus demais colegas Deputados, amigos presentes,

Duarte  Bechir,  Célio  Moreira,  Rômulo  Viegas,  engrandecendo  essa  cerimônia  de

homenagem à Unimed-BH. Não poderia deixar de cumprimentar todos os que vieram

de fora, o que não é fácil,  na pessoa do Dr. Raimundo de Macedo, que é Viana.

Gente  Boa!  O  Dr.  Raimundo  é  o  Presidente  da  Unimed  Santos,  em  São  Paulo.

Obrigado  pela  presença,  que  muito  nos  orgulha.  Cumprimento  os  hospitais,  as

entidades  parceiras,  sócios  da  nossa  Unimed,  na  pessoa  do  Dr.  Mário  Osvaldo

Vrandecic,  do  nosso  querido  Biocor,  um  amigo,  uma pessoa  de  referência,  uma

dedicação incomum na medicina.

Cumprimentamos a todos os prestadores de serviço da nossa Unimed, parceiros

nossos. Ninguém cresce, ninguém é grande sozinho. Também não poderia deixar de

cumprimentar Meire Lourdes Lana Reis, a primeira-dama da Unimed - ela não gosta

muito de ser chamada assim -, esposa do nosso querido Presidente. Nas pessoas

dela  e  de  minha  filha,  que  aqui  está  presente  e  é  médica  cardiologista,  quero

cumprimentar a mulher belo-horizontina, mineira, brasileira, enfim, todas que estão

neste recinto engrandecendo a todos nós. Quero ainda cumprimentar os funcionários

da Casa, os funcionários de gabinete que dão suporte ao nosso trabalho, a imprensa

e a todos que nos assistem pela TV Assembleia.

A Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  tem  a  satisfação  de  integrar-se  às

comemorações  dos  40  anos  de  existência  da  Unimed-BH,  esta  cooperativa  de

médicos que, pioneira em nosso Estado, se tornou uma grande referência para os

mineiros  e  uma  das  maiores  operadoras  de  saúde  do  País,  aqui  tão  bem

representada por  seu digno Presidente,  Dr.  Helton Freitas, Diretores, funcionários,

médicos associados, usuários e amigos, como o Presidente da Associação Médica de
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Minas Gerais, Dr. José Carlos Collares Filho, que não é meu amigo apenas, mas de

todos nós. Parabéns, Dr. José Carlos, pela nossa instituição, que o senhor preside

tão bem, orgulhando-nos muito. Sinto-me honrado em poder saudar e parabenizar a

eficiente  equipe  da  Unimed-BH  pelos  40  anos  de  excelentes  serviços  prestados.

Justificando tudo isso, apresentei requerimento, também assinado pelo nobre colega

Deputado Antônio Carlos  Arantes,  solicitando a  realização desta  reunião  especial,

ocasião em que foi apoiado por unanimidade dos colegas Deputados presentes à

reunião.

É justo o reconhecimento aos 40 anos de existência desta instituição, que merece

todo o nosso apoio, respeito e congratulações pela excelência de empresa prestadora

de serviços suplementares ou complementares de assistência médica e hospitalar.

Fundada em abril de 1971, a Unimed-BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. tem

como objetivos principais: oferecer trabalho ao médico cooperado e atendimento de

qualidade,  que  leve  satisfação  plena  aos  seus  clientes.  A  Unimed-BH  é  líder

exponencial no segmento de saúde suplementar de Minas Gerais, tendo, como o Dr.

Helton já explanou, mais de 5 mil médicos cooperados em 23 Municípios da Grande

Belo  Horizonte  e  região  central,  com  mais  de  1  milhão  de  clientes,  só  a  nossa

Unimed-BH.  Pelo  grande  alcance  e  qualidade,  além  da  busca  constante  do

desenvolvimento  com  competência  e  eficiência,  posso  afirmar,  sem  sombra  de

dúvida, que a Unimed-BH é o melhor plano de saúde de nosso Estado, como também

um dos melhores do Brasil.

Como prova dessa qualidade, posso citar que, tendo como foco do seu negócio a

oferta de soluções em saúde, a Unimed-BH desenvolve permanentemente a rede

assistencial. Não por acaso é responsável pelo maior e mais abrangente plano de

investimentos  privados  para  expandir  a  infraestrutura  de  saúde  na  região

metropolitana: de 2004 a 2014 serão destinados cerca de R$500.000.000,00 para a

abertura de unidades ambulatoriais e hospitalares próprias. Desde então a Unimed-

BH já entregou à população um hospital-dia e maternidade, com 110 leitos e moderna

UTI  neonatal,  um  centro  de  promoção da saúde,  uma unidade de referência  em

Contagem e o Hospital Unimed, com 250 leitos vocacionados para atendimentos de

urgência e emergência. Os novos projetos visam à ampliação do hospital em mais
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300 leitos e à construção de um hospital-geral na região do Barreiro - viu, Deputado

Celinho, você que tão bem representa aquela região -, com outros 280 leitos, de dois

centros de promoção da saúde, de uma central de consultórios médicos, e, em linha

com o desafio da inovação, de um instituto de ensino e pesquisa em saúde, pioneiro

em Minas Gerais. No conjunto, os projetos em curso permitirão elevar a capacidade

da sua rede própria dos atuais 360 para mais de 900 leitos hospitalares em três,

quatro  anos.  A cooperativa  também  investe  na  rede  credenciada,  sempre  com  o

objetivo de oferecer serviços cada vez mais qualificados aos clientes e também à

população. Nessa linha, o programa de incentivo à qualificação dos prestadores de

serviços de saúde contribuiu significativamente para que Belo Horizonte tivesse hoje

o segundo maior parque hospitalar  acreditado do País. Atualmente, 8 de cada 10

clientes da Unimed-BH que precisam de internação são admitidos em serviços com

acreditação hospitalar ou certificação pelas normas de qualidade.

O compromisso da Unimed-BH com Belo Horizonte vai além de oferecer soluções

em saúde. Prova disso é a manutenção de um programa de responsabilidade social

que beneficia, direta e indiretamente, toda a comunidade. A revitalização da Praça

Floriano Peixoto, patrimônio histórico tombado, e a construção da Praça da Saúde, na

região Oeste, são exemplos da atuação diferenciada da Unimed-BH nesse campo. A

cooperativa mantém ainda, e é bom que se diga, o maior programa de fomento à

cultura no País  -  apesar  de já  ter  falado,  não custa repetir  -  a  mobilizar  pessoas

físicas, mediante incentivo fiscal. Como o Dr. Helton, Presidente, disse, sob o amparo

da  Lei  Rouanet,  nos  últimos  10  anos  a  nossa  Unimed-BH  captou,  junto  a  seus

médicos cooperados, aproximadamente R$16.000.000,00, integralmente destinados

ao patrocínio de espetáculos de artes cênicas e música erudita. Os projetos apoiados

geram  ainda  contrapartidas  sociais  que  permitem  ao  instituto  Unimed-BH  levar

atividades de cultura e lazer às comunidades carentes onde está presente.

Senhoras e senhores, eu poderia passar grande parte desta noite citando os feitos,

as honrarias e homenagens recebidas pela Unimed-BH. A qualidade de uma empresa

é medida pela competência de sua equipe de funcionários e corpo diretor.  Quero

parabenizar, na pessoa do Dr. Helton Freitas, seu Diretor-Presidente, meu colega e

amigo,  toda  a  diretoria  e  funcionários  desta  conceituada empresa,  que tanto  nos
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orgulha.  Finalizando, peço que a sociedade e todos os seus segmentos façam uma

profunda reflexão sobre o imprescindível e salutar papel da Unimed-BH em nossas

vidas  nos dias  de  hoje.  Quero revelar  o meu orgulho de  ser  médico  operário do

sistema Unimed, pela Unimed Gerais de Minas, da minha querida Curvelo, dizendo

que é grande a minha felicidade em ser amigo e parceiro da sempre "top of mind"

Unimed-BH, 40 anos de excelentes serviços e a melhor saúde suplementar em Minas

Gerais. Parabéns. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 19, às 14 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/8/2011

Às  9h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Durval Ângelo e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento

Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  discutir  a  matéria  constante  no  Parecer  nº  5.203/2011,  da

Procuradoria da ALMG, qual seja os termos da notificação ao Cb. PM Robert Martins

de Barros, em 21/2/2011, "para conhecimento da instauração de sindicância regular

reservada", que o acusa de ter-se "dirigido à Assembleia Legislativa do Estado, na

pessoa  do  Deputado  Durval  Ângelo,  denunciando  supostas  perseguições  que

estariam sendo perpetradas pelo seu comandante de Companhia contra o sindicado

e sua família”; e a obter esclarecimentos sobre possível violação de direito de petição,

previsto no inciso XXXIV do art. 5º da Constituição da República, cometida contra o

3º-Sgt. PM Vanderlei Geraldo de Melo, lotado no 3º Grupamento - 2º Pelotão PM, no



1104
____________________________________________________________________________

Município  de  Coromandel,  tendo  em  vista  que  esse  militar  responde  a  processo

administrativo  disciplinar  por  ter  encaminhado  correspondência  eletrônica  ao

Deputado  Sargento  Rodrigues,  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses:  ofícios  da Sra.  Marly Vieira  da Silva  Melazo,  Secretária  Municipal  de

Administração de Uberlândia; e dos Srs. Edir Guerson de Medeiros, Diretor do Foro

da Comarca de Juiz de Fora; Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social; e

Júlio Delgado, Deputado Federal (4/8/2011). O Presidente acusa o recebimento do

Projeto  de  Lei  nº  1.933/2011,  em  turno  único,  do  qual  designou  como relator  o

Deputado Paulo Lamac. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir o Sr. Carlos Frederico Gusman Pereira, Procurador, representando o Sr.

Luís  Antônio  Prazeres  Lopes,  Procurador-Geral  da  ALMG;  o  Maj.  PM  Peterson

Rodrigo Brandão Silveira, Chefe da Seção de Análise Institucional da Corregedoria da

Polícia Militar, representando o Cel. PM Hebert Fernades Souto Silva, Corregedor; o

Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Coordenador da Comissão de Direitos Humanos

da  Associação  dos  Praças  Policiais  e  Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais,

representando o Subten. PM Raimundo Nonato Menezes Araújo, Presidente; o Sr.

Fábio Henrique Queiroz,  Coordenador  do Departamento Jurídico do Centro Social

dos  Cabos  e  Soldados  da  Polícia  Militar  e  Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais,

representando o Cb. BM Álvaro Rodrigues Coelho, Presidente; o Maj. PM Sérvio Túlio

Mariano  Salazar,  Subcomandante  do  11º  Batalhão  da  Polícia  Militar,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate,  para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.906/2011, que recebeu

parecer por  sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

1.264/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a
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discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Arlen Santiago em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de São João das

Missões para discutir os ataques e ameaças de morte, sofridos pelos Xacriabás, que

se intensificaram devido à reivindicação da demarcação de suas terras no Estado;

Durval Ângelo (2) em que solicita seja encaminhado ao Juízo e ao Ministério Público

na  Comarca  de  Turmalina  pedido  de  providências  para  o  prosseguimento  da

execução constante dos Autos nº  0001364-67.2010.8.13.0697,  em que são partes

Paulo Antônio Luiz de Azevedo e outros e a ArcelorMittal Inox Brasil, tendo em vista

denúncias de morosidade no andamento processual do referido feito, apresentadas

durante a 15ª Reunião Ordinária desta Comissão; seja realizada reunião de audiência

pública para discutir denúncia de abuso sexual praticado contra crianças e para obter

esclarecimentos  sobre  a  possível  atuação  criminosa  do  Judiciário  do  Estado  do

Paraná durante apuração dos fatos; Liza Prado (2) em que solicita seja encaminhada

manifestação de apoio ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte em face das notícias

veiculadas  pela  imprensa  acerca  da  ação  civil  pública,  por  ato  de  improbidade

administrativa, interposta pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público; e em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  denúncia  de

demissão  sumária  de  jornalistas  por  motivação  política,  violando  a  liberdade  de

exercício  da  profissão  e  os  direitos  humanos  dos  trabalhadores  da  imprensa;

Sargento Rodrigues e Durval  Ângelo (3)  em que solicitam sejam encaminhados à

Procuradoria-Geral de Justiça pedidos de informações relativos às Resoluções nº 59

e 60, dessa Procuradoria; sejam encaminhadas ao Presidente do Tribunal de Justiça

Militar e ao Sr.  Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador de Justiça, com atuação

junto  ao  Tribunal  de  Justiça  Militar,  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  e  ao

Procurador de Justiça acima citado pedido de providências para que apure a conduta

do Maj. PM Angelo Raffaelle Russo, da 98ª Cia. PM Esp., e do Cel. PM Marco Aurélio

do Valle, Comandante da 10ª RPM, em razão do não comparecimento a esta reunião,

apesar de convocados para esse ato; sejam convocados o Cel. PM Marco Aurélio do

Valle, o Maj. PM Angelo Raffaelle Russo e o 3º-Sgt. PM Vanderlei Geraldo de Melo

para  serem  ouvidos  em  audiência  pública  e  prestarem  esclarecimentos  sobre
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possível violação do direito de petição cometida contra o referido Sargento, tendo em

vista  que  o  Cel.  PM opinou  pela  manutenção  da  punição  do  Sargento  em sede

recursal e o Maj. PM foi o responsável pela formulação do relatório que motivou a

sindicância  contra  o  militar,  solicitando  ainda  seja  encaminhado  ofício  ao

Comandante-Geral da PMMG para que tome ciência dessa convocação e para que

determine o comparecimento dos convocados; Durval Ângelo, Sargento Rodrigues e

Liza Prado (2) em que solicitam sejam encaminhados aos Juízes, Juízes Auditores e

Procuradores da Justiça Militar  do  Estado as notas taquigráficas desta reunião,  a

cópia  do  Parecer  nº  5.203/11,  da  Procuradoria-Geral  da  ALMG,  e  pedidos  de

providências para que seja dada ampla publicidade a esses documentos, inclusive

com  sua  fixação  em  locais  públicos  e  utilização  de  outros  meios  de  divulgação

disponíveis;  sejam  encaminhados  aos  comandos  dos  batalhões,  companhias  e

companhias independentes da PMMG as notas taquigráficas desta reunião, cópia do

Parecer nº 5.203/11, da Procuradoria-Geral da ALMG, e pedido de providências para

dar-se ampla publicidade desses documentos aos militares das respectivas unidades,

fixando-os documentos  em local  próprio  e público,  e para  utilizarem-se de outros

meios de divulgação disponíveis; Sargento Rodrigues em que solicita seja convocado

o Cel.  PM Geraldo Henrique Guimarães da Silva, Comandante da 12ª RPM, para

comparecer à reunião destinada a averiguar a persistência da fundamentação das

Portarias  nºs  101.741/2011  e  102.684/2011  e  da  notificação  do  sindicato  de

21/2/2011,  à  revelia  da  Constituição  Federal  e  do  Código  de  Ética  e  Disciplina

Militares  do  Estado.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/8/2011

Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Romel

Anízio,  Ulysses  Gomes  e  Sebastião  Costa  (indicado  pela  Liderança  do  Bloco
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Transparência e Resultado),  membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo” de 6/8/2011: ofícios dos Srs. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE

(567);  Carlo  Simi,  Secretário  de  Políticas  Públicas  de  Emprego  do  Ministério  do

Trabalho  e  Emprego;  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Gerente  Regional  da  Caixa

Econômica Federal (13); e da Sra. Eliane Moreira Machado, Coordenadora-Geral de

Prestação de Contas da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

do  Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 88, 725, 797, 1.037 e 1.130/2011 (Deputado Doutor Viana);

330 e 858/2011 (Deputado Gustavo Perrella); 427/2011 (Deputado Ulysses Gomes);

849/2011 (Deputado Romel Anízio); 1.012 e 1.211/2011 (Deputado João Vítor Xavier)

e 1.132/2011 (Deputado Antônio Júlio), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 58/2011 é retirado

de  pauta  por  determinação  do  Presidente  da  Comissão,  por  não  cumprir

pressupostos  regimentais.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado o  parecer  pela

rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 7/2011 (relator: Deputado Zé

Maia). Registra-se a presença dos Deputados Doutor Viana e Gustavo Perrella. O

Deputado  Sebastião  Costa  retira-se  da  reunião.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  rejeição,  no  1º  turno,  dos

Projetos de Lei nºs 524/2011 (relator: Deputado Romel Anízio); 1.268/2011 (relator:

Deputado Ulysses Gomes); e 1.283/2011 (relator: Deputado Zé Maia);  e o parecer

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.079/2011 na forma do Substitutivo

nº 1,  da Comissão de Constituição e Justiça  (relator:  Deputado Ulysses  Gomes).

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente – Ulysses Gomes – Doutor Viana – Romel Anízio.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/8/2011

Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Tiago Ulisses, Antônio Carlos Arantes, Carlos Henrique e João Vítor Xavier, membros

da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Délio Malheiros,

Sebastião  Costa,  Rogério  Correia,  Adalclever  Lopes,  Gilberto  Abramo  e  Duarte

Bechir.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Tiago  Ulisses,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão e comunica  o  recebimento  de ofício  dos  Srs.  Cristiano

Monteiro Parreiras e Thiago Félix Gomes, respectivamente Superintendente de Meio

Ambiente e advogado da Ferrous Resources do Brasil S. A., comunicando o início do

procedimento  para  obtenção  da  licença  prévia  do  empreendimento  Serrinha  e  a

criação  de  um  comitê  de  acompanhamento  composto  por  representantes  eleitos

pelos moradores das comunidades que se encontram na área de influência desse

empreendimento,  visando dar  transparência ao processo.  Passa-se à  1ª  Fase da

Ordem  do  Dia,  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Nesse momento, o Deputado Carlos

Henrique  se  ausenta,  sendo  substituído  pelo  Deputado  Rogério  Correia.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 376/2011 na forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado João Vítor Xavier ).

Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são rejeitados os Requerimentos nºs 1.044, 1.046 e 1.047/2011, é

aprovado o Requerimento nº 1.244/2011 e é adiada a votação dos Requerimentos nºs
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1.236 e 1.287/2011, a requerimento do Deputado Sebastião Costa. Passa-se à 3ª

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  A  Presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos  dos  Deputados  Tiago  Ulisses  em  que  pleiteia  sejam  solicitadas

informações  à  empresa  Energiza,  fornecedora  de  energia  à  população  de

Manhumirim, sobre o precário atendimento ao consumidor  desse Município;  Sávio

Souza Cruz em que solicita seja realizada audiência pública com o objetivo de discutir

a instalação de pequenas centrais hidrelétricas no Estado, principalmente no que diz

respeito aos impactos socioambientais decorrentes de sua implantação e à isenção

do pagamento de compensação financeira por parte desses empreendimentos; Ivair

Nogueira  e  Antônio  Júlio  em  que  solicitam  seja  feito  um  levantamento  das

mineradoras  que  atuam  na  região  de  Congonhas  e  cumprem  as  exigências  da

legislação  ambiental  e  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública,  com  os

convidados que mencionam, para discutir o termo de compromisso firmado com o

Ministério  Público,  os  dados  relativos  aos  impactos  negativos  que  a  atividade

mineradora causa em Congonhas e a repercussão do decreto assinado pelo Prefeito

Municipal desse Município e para esclarecer como será o funcionamento da rede que

vai monitorar a atividade das empresas mineradoras e punir aquelas que extrapolam

os  limites  de  poluição  permitidos  pelo  Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente;  e

Rogério  Correia em que solicita  seja  realizada reunião  de  audiência  pública  para

debater e obter esclarecimentos sobre o acordo de acionistas da Cemig assinado em

1º/8/2011, o qual envolve o Estado e a AGC Energia S.A., e para que seja exposto o

planejamento da Companhia em relação à manutenção e expansão das redes aéreas

e subterrâneas com vistas a enfrentar as quedas constantes de energia e a explosão

de bueiros, entre outros problemas. Nesse momento, ausentam-se da reunião vários

Deputados  e,  não  havendo  quórum para  apreciar  os  requerimentos  recebidos  na

reunião anterior, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Carlos Henrique - Duarte Bechir.
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/8/2011

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros e Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Duarte Bechir. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado Délio  Malheiros,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento da Deputada Liza Prado, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissões.  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 12/2011 (Deputado

Duilio de Castro); 1.063/2011 (Deputado Antônio Júlio); 1.601/2011 (Deputada Liza

Prado);  1.728/2011 (Deputado Délio  Malheiros),  todos no  1º  turno.  Passa-se  à  1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º

turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  469,  785/2011 (relator:  Deputado Délio  Malheiros);

851/2011 (relatora: Deputada Liza Prado) na forma do Substitutivo nº 1, apresentado

pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça;  902/2011  (relator:  Deputado  Délio

Malheiros,  em  virtude  de  redistribuição)  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  sendo

rejeitadas as Emendas nºs 2 e 4, da Comissão de Constituição e Justiça; 1.072/2011

(relator: Deputado Duilio de Castro) na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e  Justiça.  Registra-se  a  presença do Deputado Carlos

Henrique.  Retira-se  o  Deputado  Délio  Malheiros.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 1º  turno,  dos

Projetos  de Lei  nºs  1.110/2011 (relator:  Deputado Carlos  Henrique,  em virtude de

redistribuição);  1.805/2011  (relatora:  Deputada  Liza  Prado,  em  virtude  de

redistribuição)  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  falta  de  combustíveis  nos

postos  do  Estado  em  decorrência  de  manutenção  na  Refinaria  Gabriel  Passos,

situada  no  Município  de  Betim.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Liza Prado – Duilio de Castro.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/8/2011

Às  9h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Durval  Ângelo,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  do  dia  6/8/2011:  ofícios  das

Sras. Letícia M. R. S. Álvares, Técnica Administrativa da Procuradoria Regional do

Trabalho  da  3ª  Região;  Vanessa  Fusco  Nogueira  Simões,  Promotora  de  Justiça;

Helena Discini Silveira, Coordenadora do Núcleo Consultivo Jurídico da CEF em Belo

Horizonte; Dorothea Werneck, Secretária de Desenvolvimento Econômico; dos dos

Srs. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça(2);  Ophir Cavalcante

Junior, Presidente do Conselho Federal da OAB; Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia;

Octávio de Almeida Neves, Juiz de Direito da Comarca de Belo Horizonte; Ten. Cel.

PM Magno Anderson Ferreira, Subcorregedor da PMMG; Gercino José da Silva Filho,

Ouvidor  Agrário  Nacional  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário;  Celso  Ávila

Prado,  Delegado-Geral  Superintendente  da  Superintendência  de  Investigações  e

Polícia Judiciária da Polícia Civil de Minas Gerais; Fernando Teixeira Frota Soares,

Corregedor da Secretaria de Defesa Social. Registra-se a presença dos Deputados

Paulo  Lamac,  Délio  Malheiros  (substituindo  o  Deputado  Antônio  Genaro,  por

indicação da Liderança do BPS) e Adelmo Carneiro Leão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
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Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  do  Deputado  Durval  Ângelo  em  que  solicita  a  participação  desta

Comissão no I Seminário sobre o Congado de Contagem, para discutir propostas de

políticas públicas voltadas para a promoção e a garantia dos direitos fundamentais

das  irmandades  e  comunidades  que  integram  as  Guardas  de  Congo;  sejam

encaminhadas as notas taquigráficas desta reunião à Corregedoria da PMMG com

pedidos de providências para abertura de investigação sobre as denúncias do Sr.

Glaucio Maria Leão, sobre perseguição que estaria sofrendo por obra do Sr. Antônio

Adônis  Pereira,  Prefeito  Municipal  de  Juatuba,  violando  os  seus  direitos

fundamentais, e seja ouvido o Sr. Eudas Botelho, Juiz da Comarca de Mateus Leme,

a respeito desse assunto; sejam encaminhadas as notas taquigráficas desta reunião

ao CAO-PP (Ministério Público) para tomada de providências no sentido de ouvir o Sr.

Glaucio Maria Leão sobre perseguição que estaria sofrendo por obra do Sr. Antônio

Adônis Pereira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.963/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação do Reinado do Rosário de Lamounier, com

sede no Município de Itapecerica.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.963/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do  Reinado  do  Rosário  de  Lamounier,  com  sede  no  Município  de  Itapecerica,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos

valores culturais da região.

Com esse propósito, a instituição promove, anualmente, os festejos do Rosário na

localidade de Lamounier  e divulga a história,  as tradições e o folclore, regional  e

nacional,  relacionados com a referida festa.  Além disso, participa das festividades

municipais, fazendo apresentações culturais.

Diante do relevante trabalho realizado pela Associação do Reinado do Rosário de

Lamounier em defesa dos valores e das tradições da cultura popular, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.963/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2011.

Luzia Ferreira, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2011

ATAS

ATA DA 24ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/8/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e André Quintão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Chamada dos

alunos das escolas - Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do

Hino Nacional - Exibição de vídeo -  Palavras do Sr. Wanderley Chieppe Felippe -

Palavras do Deputado André Quintão - Palavras do Sr. Presidente - Instalação da

Sessão do Parlamento Jovem de Minas 2011 - Composição da Mesa - Apresentação

dos relatórios aprovados nos grupos de trabalho - Esclarecimentos sobre a dinâmica

dos  trabalhos  -  Leitura  das  propostas  aprovadas  nos  grupos  de  trabalho  e

apresentação de destaques -  Discussão e Votação dos Destaques -  Discussão e

votação de novas propostas - Priorização das propostas - Aprovação do Documento

Final - Entrega do documento final - Entrega de certificados - Apresentação musical -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Doutor

Viana - Paulo Lamac.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Doutor Viana, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor -  Destina-se esta reunião à realização da Sessão do Parlamento Jovem
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de Minas 2011, projeto resultante da parceria entre a Assembleia Legislativa de Minas

Gerais,  a  PUC  Minas  e  as  Câmaras  Municipais  das  cidades  de  Belo  Horizonte,

Capelinha, Carandaí, Caratinga, Carmo do Cajuru, Iturama, João Monlevade, Juiz de

Fora,  Montes Claros,  Nova Serrana,  Ouro Preto, Poços de Caldas, Pouso Alegre,

Santos Dumont,  Viçosa e Visconde do Rio Branco.  Nesta reunião,  estudantes do

ensino médio dos Municípios participantes discutirão e votarão propostas elaboradas

por  eles  sobre  o  tema “Drogas:  como prevenir?”,  cujo  resultado  será  entregue à

Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Chamada dos Alunos das Escolas

O locutor - Convidamos a tomar lugar neste Plenário os membros do Parlamento

Jovem de Minas 2011 dos Municípios de Capelinha, Viçosa, Santos Dumont, Juiz de

Fora, Visconde do Rio Branco, Iturama, João Monlevade, Caratinga, Montes Claros,

Pouso Alegre, Poços de Caldas, Nova Serrana, Carmo do Cajuru, Carandaí,  Ouro

Preto e Belo Horizonte.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Deputado André

Quintão,  Presidente da Comissão de Participação Popular  desta Casa;  Wanderley

Chieppe Felippe, Pró-Reitor de Extensão Universitária da PUC Minas, representando

o Reitor da PUC Minas, Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães; e Manoel de Almeida

Neto, Coordenador do Curso de Ciências Sociais da PUC Minas; as Exmas. Sras.

Marilísia  de  Freitas  Leão,  Coordenadora  Pedagógica  do  Colégio  Objetivo,

representando as escolas participantes do Parlamento Jovem de Minas 2011; Ruth

Schmitz de Castro, Gerente-Geral da Escola do Legislativo desta Casa; Lorena Latini

Araújo,  aluna do Colégio  Magnum Agostiniano,  de Belo  Horizonte;  e o Exmo.  Sr.

Vereador Alessandro Ramos de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Carmo do

Cajuru.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. e das Exmas.

Sras. André Rubião, Gerente do Centro de Referência da Juventude do Gabinete do

Prefeito de Belo Horizonte; Márcia Alves,  Assessora de Políticas sobre Drogas da
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Prefeitura de Belo Horizonte; Daniela Gerhard Batista, Gerente de Acompanhamento

de  Colegiado  da  Secretaria  Municipal  Adjunta  de  Gestão  Compartilhada  de  Belo

Horizonte; Vereadores Ademar Gomes de Lima e Antônio Elias Cardoso, Vereadora

Cristina Fontes Araújo Viana, Vereadores Luciano Constantino de Oliveira, Marcos

Arlindo  Pereira  e  Marcos  Nunes  Coelho  Júnior,  da  Câmara  Municipal  de  Viçosa;

Vereadores  Jaime  Silva  Filho  e  André  Luiz  Fialho,  Presidente  e  Vice-Presidente,

respectivamente, da Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco; Vereador Hélton

Vicente de Souza, da Câmara Municipal de Perdões; Vereadora Cidinha Longo, da

Câmara  Municipal  de  Iturama;  Vereador  Fred  Coutinho,  da  Câmara  Municipal  de

Pouso  Alegre;  e  Gustavo  Dias,  representando  o  Subsecretário  de  Esportes  e  da

Juventude, Gabriel Azevedo.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Neste momento assistiremos a um vídeo produzido pela TV Assembleia

sobre o Parlamento Jovem de Minas 2011.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Wanderley Chieppe Felippe

Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais; Deputado André Quintão, nosso amigo e Presidente da Comissão

de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Prof. Manoel de

Almeida Neto,  Coordenador  do  Curso  de Ciências  Sociais  da  PUC Minas,  nosso

colega;  Profa.  Marilísia  de  Freitas  Leão,  Coordenadora  Pedagógica  do  Colégio

Objetivo,  representando as  escolas  participantes  do  Parlamento  Jovem  de Minas

2011;  e  Sra.  Ruth  Schmitz  de  Castro,  Gerente-Geral  da  Escola  do  Legislativo  e

também professora, boa-tarde.

Cumprimento  os  professores  da  PUC Minas  aqui  presentes,  que  coordenam  o

Parlamento  Jovem  Estadual.  Temos  hoje  cinco  professores  dessa  instituição

envolvidos com o projeto. Saúdo os alunos da PUC Minas dos cursos de Ciências
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Sociais,  que são monitores; os representantes dos Municípios;  os  Vereadores;  os

professores das  escolas  participantes e os  demais  participantes.  Cumprimento de

modo  especial  os  alunos  participantes,  que  vêm  das  16  cidades  que  neste  ano

integram o Parlamento Jovem.

É  com  muita  alegria  que  venho,  a  cada  ano,  à  Assembleia  Legislativa,  para

participar  da  abertura  da  plenária,  vendo  a  continuidade  do  projeto  Parlamento

Jovem, o seu crescimento e os seus efeitos, tanto para a universidade quanto para a

Escola do  Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais  e as

escolas  participantes.  Acabo  de  saber  que  há  outras  10  escolas  pleiteando  a

participação neste evento, no próximo ano. Foi uma feliz ideia que nasceu da parceria

entre a Escola do Legislativo e a PUC Minas, a qual vem se disseminando pouco a

pouco.

Estamos vendo, com muita tristeza e indignação, o panorama nacional, em que a

cada dia aparecem mais envolvidos em atos de corrupção. O governo federal tem

tomado as suas medidas, a imprensa tem feito o seu papel, e a população, pouco a

pouco, vem se envolvendo. Sempre nos perguntamos qual é a participação efetiva da

população  nos  processos  políticos  do  País.  O  que  observamos  é  que  a  maioria

absoluta  se  limita  a  votar  e  acha  que cumpriu  o  seu  dever.  De fato,  trata-se  de

democracia frágil, quando isso ocorre.

Gostaria  de  parabenizar  os  estudantes  que  estão  aqui  presentes,  que  se

envolveram com esse projeto, têm participado e hoje chegam aqui, para finalizar a

discussão e votar as propostas sobre o abuso de drogas e a prevenção possível. É

um tema extremamente importante, que tem repercussão na vida da população, nas

áreas política, social e econômica.

Ouvi  recentemente de  um Diretor  de hospital  da  Fhemig um dado alarmante:  o

atendimento às pessoas usuárias de “crack” ultrapassou em Belo Horizonte às de

álcool.  Então,  as  pessoas  com sequelas  e  consequências  advindas  do abuso de

álcool  já  são em número menor  do  que o dos usuários de “crack” na Capital  do

Estado. Então, Belo Horizonte está se destacando pelo abuso de drogas. O que fazer

diante disso? É a discussão em que vocês se empenharam. É um tema que vem
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sendo  discutido  nas  universidades,  na  CNBB,  nas  Assembleias,  no  Congresso

Nacional, em diversos fóruns.

Quais as perspectivas que os jovens têm em nosso país? Qual a formação que os

jovens têm recebido? O que as nossas escolas têm feito? O que a sociedade em

geral tem feito por eles? A maior parte dos usuários são jovens como vocês. É muito

bom ver uma turma aqui na Assembleia participando desta plenária, depois de um

extenso  trabalho  realizado  com  o  pessoal  da  Casa,  da  PUC  Minas  e  de  outras

universidades, das Câmaras Municipais. Fico muito feliz que estejam pensando não

somente em vocês, mas no futuro do País.

A nossa grande esperança com esse projeto Parlamento Jovem é que, pouco a

pouco, uma nova geração vai surgindo. Parabenizo vocês; a Escola do Legislativo,

pelo suporte e pela participação; os professores e estudantes dos cursos de Ciências

Sociais e de Relações Internacionais da PUC Minas, o Prof. Manoel Neto; os demais

envolvidos.

É com alegria  e  satisfação que damos  a  nossa contribuição  junto  à  Escola  do

Legislativo e às demais escolas e universidades participantes. Muito obrigado. Bom

trabalho a todos nesta tarde.

Palavras do Deputado André Quintão

Boa-tarde.  Cumprimentamos  o  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  Deputado

Dinis Pinheiro, a quem agradecemos o empenho e o apoio a esse brilhante projeto,

pois disponibilizou toda a estrutura necessária para o bom andamento dos trabalhos;

o amigo Prof. Wanderley Felippe, representante da nossa querida PUC Minas, do

Reitor Dom Joaquim Mol, nosso guia espiritual - como ex-aluno da PUC é com muita

honra que integramos este projeto desde 2004, em parceria com essa universidade -;

o Prof. Manoel de Almeida Neto; todos os professores, professoras e estudantes da

PUC Minas; a Profa. Marilísia, na pessoa da qual cumprimentamos também todos os

educadores e educadoras das escolas participantes; a Ruth, Gerente-Geral da Escola

do Legislativo, e a Eugênia, a quem agradecemos o empenho - a participação da

Escola do Legislativo é fundamental para o êxito desse projeto -; os representantes

da Prefeitura de Belo Horizonte; os Vereadores do interior; o Vereador Arnaldo Godoy,
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que se encontra em reunião ordinária na Câmara, neste momento, mas que se faz

representar; e especialmente os jovens integrantes do Parlamento Jovem.

Destaco brevemente  que  esse  é  um  projeto  inovador,  começou  em  2004  e  foi

gestado em 2003 através da Escola do Legislativo, da PUC Minas e da Comissão de

Participação Popular, criada na época. É um projeto em que se busca exatamente

combinar a participação, a formação para a cidadania, trazendo para a Assembleia a

visão que vocês têm de questões que afetam o cotidiano das juventudes mineira e

brasileira.

É  um  projeto  que  se  insere  nas  preocupações  acadêmicas,  educacionais,  das

escolas de ensino médio e da PUC Minas, mas é também muito importante para a

Assembleia, porque norteia e apresenta a visão fundamental que a juventude traz

sobre o mundo. A meu ver, criou-se, equivocadamente, o mito de que o jovem não

gosta de participar.  Ele não gosta de participar de coisas chatas, de mecanismos

formais, ultrapassados, tradicionais de exercício da política. Quando é apresentado

ao  jovem  um  projeto  que  favorece  a  escuta,  a  possibilidade  de  expressar  suas

opiniões, em que pode sentir que está crescendo no exercício da cidadania, ele se

interessa, se empolga e argumenta.

Prof.  Felippe,  o  Parlamento  Jovem  tem  dado  certo,  pois,  a  cada  ano,  ele  é

aperfeiçoado e conduzido,  de maneira muito séria,  pela PUC, pelas  escolas, pela

Escola do Legislativo e pelo corpo técnico. Buscamos sempre aperfeiçoá-lo a cada

ano.  O fato de  já  estarmos numa edição interiorizada é muito importante.  Hoje o

Parlamento Jovem exerce também papel indutor para as Câmaras Municipais, que

precisam abrir-se, modernizar-se, aceitar e criar espaço para o protagonismo juvenil.

De fato, é um projeto que nos orgulha. Tenho a certeza de que, ainda neste ano, será

objeto de publicação de um livro de reflexão sobre essa trajetória, pela editora da

PUC. Será muito importante.

Sr. Presidente, estive em Brasília representando V. Exa. no seminário de 10 anos

da Comissão de Legislação Participativa do Congresso. Para nossa alegria, nossa

Comissão foi colocada como a principal, e o projeto Parlamento Jovem, como um dos

mais inovadores. É preciso persistir e continuar.



1120
____________________________________________________________________________

Termino dizendo que outro ponto positivo do Parlamento Jovem é que o conjunto

das  discussões  tem  encaminhamento,  ele  não  termina  hoje.  Ao  final,  todos  se

encaminharão,  formalmente,  à  Comissão  de  Participação  Popular,  que  dará  o

encaminhamento.  Às vezes se trata de uma proposta que já é lei,  então deve-se

cobrar do governo sua execução. Outras vezes é uma questão que diz respeito ao

Congresso Nacional; então passamos para o Congresso Nacional a preocupação de

Minas. Às vezes, é uma ação do poder local, do Município, e as próprias Câmaras

Municipais cumprirão esse papel junto às Prefeituras. Outras poderão, quem sabe?,

ser  transformadas  em  aperfeiçoamento  num  projeto  governamental  do  Estado no

Plano Plurianual, no Orçamento anual.

Houve a ideia, proposta numa das edições do Parlamento Jovem, de estender a

alimentação  escolar  ao  ensino  médio  noturno.  Pegamos  essa  proposta  e  a

transformamos em emenda do Parlamento Jovem à Lei Orçamentária do Estado, e foi

efetivada  no  ano  seguinte.  Hoje  é  universal,  mas  naquele  momento  não  havia

alimentação escolar para o ensino médio,  apenas para o fundamental.  Isso serve

para mostrar a vocês que, às vezes, conseguimos, num curto espaço de tempo, a

realização de uma boa ideia nas ações do governo estadual.

Por  isso cumprimento a todos aqui,  como também os que não estão,  mas que

participaram, em cada Município, e também os educadores. O Parlamento Jovem é

muito  importante,  particularmente  neste  ano,  pois  trata,  de  fato,  como  disse  o

professor, de um tema fundamental: como prevenir o uso de drogas, como fazer esse

debate  na  sociedade  de  maneira  adequada,  de  maneira  que  dê  chance  de

recuperação aos usuários, de maneira que se dissemine na sociedade a ideia de não

fazer uso de drogas. Se há tráfico, é porque há usuários. É preciso tratar o usuário,

combater o tráfico, mas também fazer uma discussão preventiva na sociedade. Li as

propostas  discutidas  por  vocês e  vi  que  todas  caminham nesse sentido.  É  muito

importante, pois esse tema atinge toda a sociedade, e ninguém melhor que o jovem,

que  convive  e  vivencia  essa  realidade,  ao  seu  lado,  para  nos  iluminar  na

apresentação de propostas de políticas públicas. Parabéns a todos.

Espero que tenhamos hoje mais um dia de belíssimo trabalho. Este evento está
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sendo transmitido,  ao  vivo,  a  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Quem  estiver  nos

acompanhando pela TV Assembleia, estimule as Câmaras Municipais a desenvolver e

a  multiplicar  esse  projeto.  A juventude  quer  participar  sim,  mas  é  preciso  haver

espaço adequado, e ela precisa ser respeitada e ouvida. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Querido amigo, Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação

Popular  da  Assembleia  de  Minas,  que  realiza  um  trabalho  extraordinário  na  área

social  e  é  uma referência  no  nosso  querido  Estado.  Parabéns,  Deputado  André

Quintão!  Continue brilhando e promovendo boas ações  para melhorar  a  vida das

pessoas.  Quero  saudar  o  Prof.  Wanderley  Felippe,  representando  D.  Joaquim

Giovani, Magnífico Reitor da PUC Minas, que teve a oportunidade de externar com

muita  propriedade  o  assunto  ora  debatido;  o  Prof.  Manoel  de  Almeida  Neto,

Coordenador  do  Curso  de  Ciências  Sociais  da  PUC Minas;  a  Profa.  Marilísia  de

Freitas,  Coordenadora Pedagógica do Colégio Objetivo,  representando as escolas

participantes; e, com entusiasmo, a Sra. Ruth de Castro, Gerente-Geral da Escola do

Legislativo.

Aproveito a oportunidade para convidar a jovem Lorena para assentar à mesa e

abrilhantar o nosso evento. Quero que se faça presente aqui, por gentileza! Convido

um Vereador para se assentar ao nosso lado. Gostaria da presença de um Vereador,

haja vista a importância das Câmaras Municipais. Por gentileza, Vereador! Vocês não

vão reparar, mas esta Presidência adora quebrar formalidades. Aliás, como disse o

Deputado André Quintão, a juventude gosta de participar, ouvir, debater e dialogar. Já

fui jovem, mas ainda estou com o espírito jovem. Deputado André Quintão, cheguei

aqui com 20 e poucos anos, em 1994, e estou exercendo o meu mandato pela quinta

vez. Fico feliz em recepcioná-los. Esta é uma alegria muito grande para esta Casa,

que é de vocês. Vereador e Lorena, sejam bem-vindos e façam o favor de assentar-

se.

Reafirmo o que disse o Deputado André Quintão. O Parlamento Jovem é um dos

instrumentos  inovadores,  de  ousadia  e  de  grande  convocação  da  sociedade.

Realmente  é  algo  bonito  e  uma  atitude  louvável  do  Parlamento.  Muitas  vezes,
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professor,  alguns  setores  não  compreendem,  ou  seja,  não  têm  o  nível  de

compreensão  elevado  da  importância  da  Assembleia  na  vida  das  pessoas  e  da

implantação de políticas públicas que efetivamente melhorem a vida das pessoas. O

Parlamento jovem tem cumprido um papel extraordinário de engajamento, interação e

sintonia  fina  entre  o  Parlamento  e  a  nossa  população.  Nada  melhor  do  que

recepcioná-los aqui. Jovem tem de estar sempre presente para trazer a sua ideia e

sugestão e enriquecer os nossos debates com a sua ousadia. O jovem é ousado,

valente e destemido. Certamente a presença de vocês, queridos jovens, tem tido um

papel extraordinário na Assembleia de Minas. Hoje, com muita alegria e satisfação,

quero dar-lhes boas-vindas.

É muito bom ver  e testemunhar que os jovens acreditam na vida cidadã,  numa

política e na Assembleia de Minas. A presença desses jovens aqui,  o  abraço dos

jovens no Parlamento de Minas é o atestado inequívoco da confiança e da esperança

que todos depositam no Parlamento de Minas, que tem feito todos os esforços para

ser reconhecido como o poder do cidadão na construção de uma sociedade melhor.

Professor, ao lado dos queridos colegas da Mesa, dos Deputados e das Deputadas,

tenho feito todos os esforços para que a Assembleia seja cada dia mais cidadã e

participativa e tenha humildade para ouvir, debater e interiorizar as suas ações. Até

porque  digo  que  nós,  Deputados,  não  podemos  ficar  aqui  na  Assembleia  tão

somente,  pois  precisamos conversar,  conhecer  as  dificuldades e  as prioridades  e

identificar  as  lacunas  que  precisam  ser  preenchidas  pelos  poderes  públicos.  A

Assembleia tem realizado um trabalho incansável com esse objetivo.

Aproveito  a  oportunidade para reverenciar  o  papel  das comissões  permanentes

desta  Casa.  Nesse primeiro semestre,  por  exemplo,  Deputado André  Quintão,  as

comissões realizaram aproximadamente 800 reuniões. Conversamos com milhares

de pessoas.  Foram realizadas reuniões aqui,  nesta  Casa,  e  no  Estado  de Minas

Gerais,  por  todo  o  interior,  com  o  objetivo  de  enriquecer  a  nossa  pauta,  trazer

subsídios  e  informações.  Mais  sabedoria  e  mais  preparo  para  quê?  Para  que  a

Assembleia tenha, de fato, uma pauta mais rica, uma pauta mais valorosa, uma pauta

que contribua para dar uma resposta mais rápida e mais expositiva aos anseios, às



1123
____________________________________________________________________________

dificuldades, às aspirações e aos desejos da população mineira.

Será iniciado nesta Casa um seminário legislativo - o Deputado André Quintão tem

participado de forma muita intensa -, que certamente será o ponto de destaque da

Assembleia neste segundo semestre. Nele serão discutidas políticas públicas para

erradicação  da  miséria,  diminuição  das  desigualdades  sociais  e  regionais.  Serão

promovidos 11 encontros regionais,  Sra.  Ruth. Daqui a aproximadamente 15 dias,

acontecerá o primeiro encontro, na cidade de Ribeirão das Neves. Creio que isso é

algo  que  nos  convoca,  que  nos  chama  para  enfrentar  a  realidade.  Hoje

lamentavelmente ainda existe, no Estado de Minas Gerais, 900 mil mineiros abaixo a

linha de pobreza. Em nível nacional, são 16 milhões de brasileiros. Falo e reafirmo:

nós não vamos ser felizes enquanto milhões e milhões de pessoas vivenciarem esse

estado de pobreza, de dificuldade e de agrura, e não tiverem oportunidade de criar

seus filhos, seus entes familiares com alegria, com paz, com dignidade. Todos, todos

nós precisamos ter  dignidade, ter  uma vida de paz,  ter  uma vida solidária.  E,  ao

receber  vocês  aqui,  quero  reverenciá-los  por  essa  vontade  de  servir,  por  essa

vontade de ajudar, de fazer algo e de debater um tema tão polêmico e tão difícil na

vida de cada um de nós, independentemente de termos ou não algum ente familiar

envolvido  na  questão  da  droga,  do  “crack”.  Trata-se  de  algo  que  tem  de  ser

enfrentado por todos nós, porque é, realmente, um problema social que todos nós

estamos enfrentando e que requer uma luta ainda maior, uma disposição ainda maior

e instrumentos ainda mais eficazes para que possamos dar bem-estar aos nossos

jovens, à nossa sociedade e prepará-los, acima de tudo, para um futuro, um futuro de

prosperidade, de paz, de êxito e de alegria. É o que a Assembleia de Minas faz, é o

que o Parlamento de Minas está fazendo, é o que o Parlamento Jovem tem feito, em

parceria com a PUC, em parceria com as Câmara Municipais.

Quero aqui aplaudir as Câmaras Municipais por essa vontade, pela obstinação, por

esse abraço a uma causa tão nobre, assim como os educadores, os professores, os

colaboradores. É muito bom, é muito gratificante vê-los envolvidos, enfrentando essa

dura realidade, participando, querendo dar a sua contribuição e se entregando, de

corpo e alma, para que jovens, senhoras e senhores, idosos, enfim para que todos
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nós tenhamos, sim, um ambiente de paz, um ambiente cristão, um ambiente mais

fraterno.

Portanto, queridos jovens, quero aqui parabenizá-los pela presença, pela valorosa

participação  e  contribuição  de  vocês.  Aliás,  quero  aqui  ressaltar  a  riqueza  dos

debates, das contribuições, opiniões e sugestões. Tive oportunidade de observar aqui

que os jovens estão sugerindo, por exemplo, Deputado André Quintão, que empresas

que contratarem ex-dependentes químicos recebam benefícios fiscais do Estado. Eu,

por  exemplo,  aprovei,  há  dois  anos,  uma  legislação  nesse  sentido:  que  aquela

empresa que, porventura, venha a contratar pessoas egressas do sistema prisional,

possa ter esse aporte financeiro, esse apoio financeiro. Creio terem uma similaridade

muito forte as sugestões. Certamente a Assembleia terá oportunidade de promover

essa legislação, conforme orientação e sugestão de vocês.

Quero aqui deixar o meu muito obrigado, parabenizá-los. É muito importante a sua

participação. Quero sempre a presença de vocês. Esta Casa se torna mais forte, mais

independente, mais altiva, mais expontânea e mais alegre com a presença do povo e,

acima de tudo, com a presença de vocês, jovens, jovens idealistas, sonhadores e

visionários  que,  certamente,  estão  dando  uma belíssima  contribuição  para  que a

Assembleia  de  Minas  possa  continuar  ocupando  uma  posição  extraordinária  na

transformação  da  vida  das  pessoas  e  se  afirmando  como  poder  do  cidadão  na

construção de uma sociedade melhor, mais justa e mais cristã.

Aproveito a oportunidade para registrar  a  presença do querido,  fraterno,  amigo,

médico e ex-Presidente desta Casa, Deputado Doutor Viana, que possui uma vida

pública extraordinária, uma formação humana exemplar e que tem feito um trabalho

imensurável nesta Casa.

Portanto,  os  nossos  agradecimentos  a  vocês,  queridos  jovens,  a  todos  os

colaboradores, a todos que estão aqui e à PUC. É muito bom saber que estamos

imbuídos  de  um  mesmo  pensamento,  sentimento  e  desejo  de  construir  uma

sociedade mais fraterna, mais feliz, mais humana e mais cristã. Parabéns a vocês!

Que Deus  abençoe a  todos!  Luz,  sabedoria  e paz!  É o  que desejo  do fundo do

coração. Obrigado pela presença.
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Instalação da Sessão do Parlamento Jovem de Minas 2011

O Sr.  Presidente -  Declaro instalada a  Sessão do Parlamento  Jovem de Minas

2011.

Composição da Mesa

O locutor -  Convidamos a compor  a Mesa da Sessão do Parlamento Jovem de

Minas 2011 Angel Lakisny de Góes Pereira, aluna do Colégio Bandeirantes, de Pouso

Alegre,  coordenadora  do  grupo  de  trabalho  “O  Jovem  e  o  Papel  da  Família”;

Ketheleen Kisla Reis Bento, aluna do Colégio Municipal Rio Branco, de Visconde de

Rio Branco, relatora do grupo de trabalho “O Jovem e o Papel da Família”; Sanykelly

Carla Augusto de Sousa, aluna do Colégio Municipal Rio Branco, de Visconde do Rio

Branco, coordenadora do grupo de trabalho “O Jovem e o Papel da Escola”; Marina

Borges de Freitas,  aluna do Colégio Santa Catarina, de Juiz de Fora, relatora do

grupo de trabalho “O Jovem e o Papel da Escola”; Aldair Gustavo Isidoro Júnior, aluno

do Colégio Cenec, de Caratinga, coordenador do grupo de trabalho “O Jovem e o

Papel  da  Sociedade”;  e  Bárbara  de  Oliveira,  aluna do  Colégio  Anglo,  de  Viçosa,

relatora do grupo de trabalho “O Jovem e o Papel da Sociedade”.

Apresentação dos Relatórios Aprovados nos Grupos de Trabalho

A coordenadora  Angel  Lakismy  de  Góes  Pereira  -  Boa  tarde.  A  partir  deste

momento, os coordenadores e relatores disporão, conjuntamente, de até 10 minutos

para relatarem o processo de discussão dos grupos de trabalho.

- Procede-se à leitura de relatórios aprovados nos grupos de trabalho.

Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos

A coordenadora  Sanykelly  Carla  Augusto  de  Souza  -  Gostaria  de  informar  aos

presentes que esta reunião terá a seguinte dinâmica: leitura das propostas aprovadas

nos  grupos  de trabalho  e  levantamento  dos  pedidos  de  destaque;  aprovação em

bloco, por maioria simples,  das propostas não destacadas; apresentação oral dos

destaques solicitados por até 2 minutos; discussão e votação, por maioria simples,

dos  destaques;  apresentação,  discussão  e  votação  das  novas  propostas

apresentadas dentro do prazo estabelecido, desde que subscritos por,  no mínimo,

20% dos votantes; priorização das propostas aprovadas em número de até 3 por
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subtema; e entrega do documento final ao representante da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais.

Leitura  das  Propostas  Aprovadas  nos  Grupos  de  Trabalho  e  Apresentação  de

Destaques

O coordenador Aldair Gustavo Isidoro Júnior - Passaremos à leitura das propostas e

pedidos de destaques.  Esclarecemos que, no caso de proposta de aglutinação,  o

destaque deverá  ser  feito  em  todas  as  propostas  a  serem aglutinadas.  A fim  de

verificar o quórum, a coordenadoria solicita aos votantes presentes que levantem os

crachás. (- Pausa.) Há 106 votantes presentes. São necessárias 21 assinaturas para

a apresentação de novas propostas, ou seja, 20% dos presentes. Lembramos a todos

que os formulários para a apresentação de novas propostas devem ser solicitados à

assessoria da Assembleia, que se encontra na mesa de apoio à esquerda da tribuna.

-  Procede-se  à  leitura  das  propostas  aprovadas  nos  grupos  de  trabalho  e  à

apresentação de destaques.

Discussão e Votação dos Destaques

A coordenadora Angel  Lakismy de Góes Pereira -  Passaremos à discussão e à

votação dos destaques.

- Procede-se à discussão e à votação dos destaques.

Discussão e Votação de Novas Propostas

A coordenadora Angel  Lakismy de Góes Pereira -  Passaremos à discussão e à

votação de novas propostas.

- Procede-se à discussão e à votação de novas propostas.

Priorização das Propostas

A coordenadora Sanykelly Carla Augusto de Souza - Neste momento, faremos a

priorização das propostas. Poderão ser priorizadas até três propostas aprovadas por

subtema, no caso, só “O Jovem e o Papel da Escola”. A priorização será definida a

partir da apuração do número de votos atribuído a cada proposta aprovada em cada

tema.  Solicitamos  aos  participantes  que,  durante  o  processo  de  votação,

permaneçam em seus lugares e mantenham os crachás de votação levantados até

que seja encerrada a contagem dos votos.
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- Procede-se à priorização das propostas.

Aprovação do Documento Final

O coordenador Aldair Gustavo Isidoro Júnior - Declaro aprovado o documento final

do Parlamento Jovem de Minas 2011 sobre o tema “Drogas: como prevenir?”.

- O teor do documento final aprovado é o seguinte:

O jovem e o papel da família

1  -  Incremento  do  Programa Saúde da Família  e  capacitação de seus  agentes

comunitários  sobre  o  tema “drogas”,  por  meio  de  investimentos  nas  unidades  de

atenção  primária  à  saúde,  para  implantação  de  equipes  multiprofissionais,

devidamente capacitadas,  que atendam as famílias  que necessitem de orientação

relacionada ao uso de álcool ou outras drogas e que esclareçam a comunidade sobre

formas de prevenção.

2 - Criação de campanhas de prevenção e combate ao uso de drogas nos mais

variados meios de comunicação; inclusão, na programação de emissoras de televisão

e rádio, bem como em outras mídias, de chamadas contendo depoimentos de ex-

usuários  de  drogas,  com  garantia  do  anonimato  opcional  destes,  além  de

propagandas específicas  sobre a  prevenção do uso de drogas;  exigência  de  que

programas  de  saúde existentes  no  Município,  destinados  a  informar  a  população

sobre os danos e as consequências do consumo de drogas lícitas e ilícitas, estimulem

o  combate  ao  preconceito  social  contra  os  usuários  e  incentivem  a  procura  por

tratamento;  inclusão de avisos em faturas emitidas pelas  prestadoras de  serviços

públicos (companhias de água,  luz, telefone, gás, etc.),  sendo que as campanhas

relativas a drogas lícitas seriam custeadas pelos próprios fabricantes e as relativas a

drogas ilícitas custeadas pelo governo.

3  -  Criação  de  centro  de  lazer  e  reflexão,  com  funcionários  contratados  e

remunerados  pelo  poder  público  municipal  ou  estadual  e  com  a  colaboração  de

voluntários, onde serão desenvolvidas ações de prevenção, por meio de encontros

periódicos envolvendo famílias, dependentes químicos e comunidade e da realização

de atividades culturais e esportivas. O referido centro poderá funcionar nas escolas

ou  em  outros  espaços  públicos  já  existentes  e  deverá  elaborar  semanalmente
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relatórios avaliativos que serão enviados aos alunos atendidos.

O jovem e o papel da escola

4.  Criação  do  programa “Emprega,  Minas”,  que  consiste  na  seleção  de  jovens

secundaristas  ou  universitários,  incluindo  vagas  prioritárias  para  ex-usuários  de

drogas, para serem capacitados pelo governo de Minas Gerais em cursos básicos, a

serem definidos de acordo com a demanda de mão de obra de cada Município. A

partir  da prática, vivenciada nos próprios locais de trabalho, associada à teoria, os

cursos seriam ministrados por profissionais devidamente capacitados, que formariam

o Serviço Estadual Profissionalizante de Adolescentes-Seepa. Tal instituição ficaria

responsável  também  por  desenvolver  um material  didático  necessário  para  plena

aprendizagem  e  uso  exclusivo  desses  alunos.  Em  seguida,  o  próprio  governo

contrataria esses jovens de acordo com a idade, como aprendizes ou como primeiro

emprego,  na  área  em  que  foram  capacitados,  ocupando  cargos  nas  instituições

ligadas ao governo estadual. Assim, teriam experiência para um próximo trabalho e

também a capacitação. O projeto poderá contar com a parceria de empresas privadas

que tenham interesse em absorver essa mão de obra futuramente.

5  -  Criação,  dentro  da  escola  ou  espaço  físico  já  existente,  de  um  programa

extracurricular diversificado de atividades culturais e esportivas que incluam a família,

com  orientação  de  estagiários  de  universidades  parceiras  recrutados  a  partir  de

processo seletivo  aplicado nas  universidades estaduais  ou  federais  e  contratados

pelo Estado por um período a ser estipulado. As atividades, a serem desenvolvidas

com alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio, de maneira lúdica e apropriada

para cada faixa etária, ajudariam na formação de opinião destes acerca de situações

geralmente vivenciadas pelos jovens.

6  -  Elaboração,  pelo  governo  do  Estado,  de  um  calendário  de  seminários

educativos, que acontecerão em cada Município durante todo o ano, oferecidos aos

profissionais da rede pública de ensino, com enfoque nos problemas sociais e temas

polêmicos, com o objetivo de enriquecer o discurso dos professores, que repassarão

o conhecimento adquirido em discussões na sala de aula.

O jovem e o papel da sociedade
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7 - Criação de convênios entre o governo de Minas Gerais, empresas privadas e

casas  de  reabilitação  para  que  ex-usuários  e  ex-internados  sejam  inseridos  em

programas  de  capacitação  profissional  gratuitos  e  recebam  acompanhamento

psicológico, com o objetivo de serem direcionados a empresas que os contratem por

meio  de  um  sistema  de  cotas,  sendo  compensadas,  por  sua  contribuição  à

sociedade, com benefícios tributários.

8  -  Criação  de  um  mascote,  nos  moldes  do  Zé  Gotinha  (poliomielite),  para

representar  a  luta  pela  prevenção  às  drogas,  devido  à  grande  mobilização  e

aceitação que um personagem pode ter na sociedade, com divulgação em diferentes

meios de comunicação: televisão, rádio e em contas de telefone, água e luz. Esse

mascote terá o intuito de construir uma consciência nas crianças sobre as drogas

lícitas desde cedo.

9 - Inclusão obrigatória nos rótulos de bebidas alcoólicas de frases e fotos alertando

sobre  as  consequências  do  uso do álcool,  considerando-se  que esta droga pode

representar o primeiro passo para o uso das drogas ilícitas.

Entrega do Documento Final

O coordenador Aldair Gustavo Isidoro Júnior - Convido o Presidente da Comissão

de Participação Popular da Assembleia Legislativa, Deputado André Quintão, para,

em nome da Casa,  receber  o documento aprovado nesta  plenária  do Parlamento

Jovem de Minas de 2011.

- Procede-se à entrega do documento.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Antes de irmos para a última etapa,

que é a entrega dos certificados, gostaria, em nome da Comissão de Participação

Popular,  de  parabenizá-los  por  esta  edição  do  Parlamento  Jovem.  É  com  muito

respeito  que recebemos  esse documento  final.  Tive  oportunidade de acompanhar

parte dos debates no Plenário, muito interessantes. Quero dizer-lhes do procedimento

que será feito agora. Cada uma dessas propostas será analisada na Comissão de

Participação Popular e pode tomar vários caminhos. Pode haver propostas que não

serão objetos de um projeto de lei,  mas de uma cobrança do poder público para

aquela  ação.  Pode  haver  uma  ação  que  está  no  plano  federal.  Aí  se  manda
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documento oficial para a Câmara dos Deputados, para o governo federal. Pode haver

coisa que gere ação em Minas. Quando formos discutir, em outubro e novembro, o

Plano  Plurianual  e  o  Orçamento  do  Estado,  vocês  serão  comunicados  para  que

alguma dessas propostas se transforme em emenda popular do Parlamento Jovem

ao  Orçamento  e  ao  Plano  Plurianual.  Eventualmente,  alguma  proposta  pode  ser

transformada numa lei  propriamente dita,  mas todas elas serão analisadas com o

maior carinho. Inclusive, quando formos votar na Comissão, teremos o cuidado de

avisar  à  coordenação do projeto  Parlamento  Jovem.  Então  vocês  terão  todas  as

informações.

Sei  que  é  um  parlamento  interiorizado,  e  o  Presidente  da  Assembleia  hoje

mencionou que, durante o mês de setembro, teremos audiências regionalizadas para

discutir estratégias de superação da pobreza, e um dos subtemas está relacionado a

essa questão. A Assembleia divulgará o calendário. Sei  que algumas cidades que

aqui participam serão sede das audiências descentralizadas da Assembleia. Então se

sintam convidados para outros eventos de participação da Assembleia Legislativa.

Quando saírem, deixarei a publicação de uma lei  estadual  muito importante, a lei

estadual da juventude. Existe uma política prevista em lei para a juventude. Ao final

do evento, entregarei essa lei para vocês, porque ela também é objeto de cobrança

de cidadania. No mais, gostaria de parabenizar todos vocês que participaram deste

belíssimo  evento,  que,  tenho  certeza,  servirá  de  modelo  para  outras  edições  do

Parlamento Jovem. Nesse sentido, convido para tomar assento à mesa a Sra. Ruth

Schmitz de Castro, Gerente-Geral da Escola do Legislativo, para fazer a entrega dos

certificados  de participação no  Parlamento  Jovem de Minas  2011,  mais  uma vez

parabenizando  a  Escola  do  Legislativo,  a  PUC  Minas  e  todas  as  escolas

participantes. Convido a Ruth para integrar a Mesa.

Entrega de Certificados

A Sra. Ruth Schmitz de Castro - Vamos começar rápido, porque vocês já estão

doidos  para  voltar  para  o  Sesc.  Rosemary  de  Souza  Filho,  de  Belo  Horizonte.

Entregarei os certificados para ela, que fará a entrega para os colegas.

O coordenador Aldair Gustavo Isidoro Júnior - André Luiz Neves Silva, da cidade de
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Capelinha; Vereador Antônio Sebastião Ferreira Lima, de Carandaí; Maria de Lourdes

Gonçalves, de Caratinga, representando a coordenadora Simone Rodrigues Bárbara;

Vereador  Alessandro  Ramos  de  Melo,  de  Carmo  do  Cajuru;  Sra.  Ana  Maria  de

Freitas,  de  Iturama;  Sra.  Maria  Helena  da  Silva,  de  João  Monlevade;  Sr.  Sérgio

Antônio Peres Dutra, de Juiz de Fora; Sra. Cristiane Alves Nunes, de Montes Claros;

Sr. Régis de Brito Martins, de Nova Serrana; Sra. Mariana Andrade Silva, de Ouro

Preto;  Sra.  Arlis  Silva  Basi,  de  Poços  de  Caldas;  Sra.  Maria  do  Carmo  Freitas

Macedo, de Pouso Alegre; Sra. Elma Marques de Souza Costa, de Santos Dumont;

Sra.  Mônica  Bernardi  Pelizzaro  Reis,  de  Viçosa;  Vereador  André  Luiz  Fialho,  de

Visconde do Rio Branco.

Apresentação Musical

O Sr. Presidente - Antes do encerramento formal, haverá a apresentação do hino do

Parlamento  Jovem.  Em  seguida,  solicitamos  a  todos  que  se  posicionem  aqui  na

frente, para tirarmos a foto oficial do Parlamento Jovem de 2011.

O estudante Tomás - O pessoal de Caratinga fez uma música para o Parlamento

Jovem. Estivemos aqui no ano passado. O Deputado Dinis Pinheiro acabou citando

um verso da canção, mesmo sem saber.  Ele disse que somos jovens visionários.

Queremos mostrar um pouco do que vivemos ano passado e o que achamos do

Parlamento Jovem.

- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 22, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO REGIONAL DA CIPE RIO DOCE, EM 9/8/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Carlos Henrique e Hélio Gomes, membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Coordenador,  Deputado  Carlos  Henrique,  declara
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aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  da  Deputada

Rosângela Reis,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A Coordenação

informa que a reunião se destina a debater a Deliberação Normativa Copam nº 96, de

2006,  que convoca  os  Municípios  para  o  licenciamento  ambiental  de  sistema de

tratamento de esgotos e dá outras providências, e a Deliberação Normativa Copam nº

128/2008, que altera os prazos estabelecidos pela Deliberação Normativa Copam nº

96/2006; programas dos governos federal e estadual em prol do saneamento básico

municipal;  ampliação  das  áreas  de  vegetação  nativa  e  de  recuperação  de áreas

degradadas na Bacia Hidrográfica do Rio Doce; iniciativas da Emater-MG em ações

de preservação ambiental. Comunica o recebimento da seguinte correspondência: do

Sr.  Fabiano Henrique Alves,  responsável  pela Unidade Administrativa Regional  da

ANA, de Governador Valadares, e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, em

que  agradece  o  convite.  O  Coordenador  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir  os Srs. José Geraldo Amigão,  representando os Srs. Nardyello

Rocha de Oliveira,  Presidente da Câmara Municipal  de Ipatinga;  Sérgio Abucater,

Coordenador  do  Núcleo  Político  Intersetorial  de  Cooperação,  representando o  Sr.

Gilson de Carvalho Queiroz Filho, Presidente da Funasa; a Sra. Maria Helena Batista

Murta, Superintendente Regional de Regularização Ambiental Leste Mineiro; os Srs.

Rodolfo Carvalho Salgado Penido, Gerente de Monitoramento de Efluentes da Feam,

representando  o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Wylliam Giovanni de Moura Mello, Gerente

do Núcleo do Igam de Governador Valadares,  representando a Sra.  Cleide Izabel

Pedrosa de Mello,  Diretora-Geral  do  Igam; Franklin  Otávio  Coelho  de  Mendonça,

Chefe  de  Departamento  Operacional  Leste,  representando  o  Sr.  Ricardo  Augusto

Simões  Campos,  Diretor-Presidente  da  Copasa;  Edenilson  Cremonini,  Analista

Ambiental  e  Chefe  do  Escritório  Regional  Rio  Doce,  representando  o  Sr.  Marcos

Affonso Ortiz Gomes, Diretor-Geral do IEF; Ênio Resende de Souza, Coordenador

Técnico Estadual de Meio Ambiente, representando o Sr. Maurilio Soares Guimarães,

Presidente  da  Emater;  Roberto  César  de  Almeida,  Vice-Presidente  do  Comitê  da



1133
____________________________________________________________________________

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, representando a Sra.  Elisa Maria Costa,  Prefeita

Municipal de Governador Valadares e Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do

Rio Doce; Sérgio Mendes Pires, Prefeito Municipal de Timóteo; José Euler, Prefeito

Municipal de Mesquita e Presidente da Associação Microrregional do Vale do Aço;

Maria  da  Penha  Carvalho,  Agente  Governamental  da  Coordenadoria  Regional  da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Governador Valadares; Lusifith

Shafith  Felipe,  Presidente  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Piracicaba;

Luciane Teixeira Martins, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí;

José Ângelo Paganini, Presidente da Fundação Relictos; Nilton Barreto dos Santos,

Presidente da Fundação de Ecoturismo do Vale do Aço, que são convidados a tomar

assento à mesa. Logo após, o Coordenador passa a palavra aos convidados para

que façam suas exposições. Abertos os debates, o Coordenador passa a presidência

dos  trabalhos  para  a  Deputada Rosângela  Reis,  Presidente  da  Cipe  Rio  Doce e

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidente

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos da

Deputada Rosângela Reis e dos Deputados Carlos Henrique e Hélio Gomes em que

solicitam seja agendada uma reunião com a Secretária de Estado de Planejamento e

Gestão  e  com  o  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, para tratar da implementação do Plano Integrado de Recursos Hídricos

da  Bacia  do  Rio  Doce;  da  Deputada  Rosângela  Reis  e  dos  Deputados  Carlos

Henrique,  José Henrique,  Bonifácio Mourão e Hélio  Gomes em que solicitam seja

encaminhado  ofício  ao  Deputado  Federal  Leonardo  Monteiro  com  pedido  de

providências para o relançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Rio Doce e a

inclusão das bancadas mineira e capixaba da Câmara dos Deputados e do Senado

Federal,  como  forma  de  defender  uma  política  de  recuperação  ambiental  e  de

estimular o desenvolvimento sustentável da Bacia do Rio Doce. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
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e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2011.

Rosângela Reis, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/8/2011

Às  10h15min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Caldas  o  Deputado  Célio

Moreira,  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  discutir  o  envenenamento  e  morte  de  cães,  gatos  e

pássaros na Capital e no interior do Estado. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Edinalva Castro, defensora dos animais em

Poços de Caldas; e os Srs. Jonathas Carlos Galdino, Secretário Municipal de Meio

Ambiente e Agropecuária de Caldas ,  representando o Sr.  Hugo Camacho Claros

Júnior,  Prefeito  desse  Município;  Francisco  Chavier  Faria  Júnior,  Presidente  da

Câmara Municipal de Caldas; Sgt. Reinaldo Martins Bazílio, representando o Cel. PM

Sérgio  Augusto  Veloso  Brasil,  Diretor  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  PMMG;

Bergson Cardoso Guimarães, Coordenador Regional das Promotorias de Justiça de

Meio Ambiente da Bacia  do Rio  Grande,  representando o Sr.  Luciano Luz Badini

Martins, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de

Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,  Urbanismo  e  Habitação;  Marcos

Vinícius  Buza  Lorena,  Fiscal-Geral  do  Município  de  Santa  Rita  de  Caldas,

representando o Sr. Geraldo Donizeti de Carvalho, Prefeito desse Município; Carlos

Eduardo Galhardi de Tommaso, Delegado de Polícia Civil do Município de Caldas; Pe.

Rogério Cruz, Presidente da Associação Vivacão; e o Reverendo Ismael Hurtado, da

Igreja Anglicana, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
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Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Sávio Souza Cruz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 584/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Atalaia – ABA –, com sede no Município de

Ipatinga.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 584/2011 tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a

Associação Beneficente Atalaia – ABA –, com sede no Município de Ipatinga, entidade

de direito  privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo organizar  a atuação

social da comunidade em que está sediada, promovendo a formação social e cidadã

de seus moradores.

Com esse propósito, a instituição incentiva a participação de seus assistidos em

cursos, debates, palestras e outros eventos, defende o acesso de todos à cultura e à

convivência comunitária e familiar, mantém creche e orfanato e difunde as tradições e

os hábitos ligados à cultura da comunidade. Além disso, estimula o lazer, a cultura e o

convívio social, auxilia nos serviços de defesa civil sempre que necessário e promove

valores universais como ética, dignidade, respeito e liberdade.

Tendo em vista o relevante trabalho social da Associação Beneficente Atalaia, em
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prol da plena cidadania de seus assistidos, consideramos meritória a intenção de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 584/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.932/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  a Associação dos  Produtores Rurais  e  Urbanos do Município  de

Ressaquinha, com sede no Município de Ressaquinha.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  1.932/2011 tem por  objetivo declarar  de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais  e Urbanos do Município  de Ressaquinha,  com

sede no Município de Ressaquinha, que tem por escopo contribuir para o fomento e a

racionalização das explorações agropecuárias com vistas à melhoria das condições

de vida de seus associados.

Com esse propósito, a instituição ampara famílias em situação de vulnerabilidade,

combatendo  a  fome  e  a  pobreza;  congrega  os  agricultores  locais  na  busca  de

facilidades na aquisição de insumos e matéria-prima e na comercialização de sua

produção; promove a industrialização caseira de alimentos para incrementar a renda

familiar; presta serviço de radiodifusão comunitária; realiza exposições, feiras, leilões

e outros eventos ligados à atividade agropecuária; desenvolve atividades culturais e

esportivas;  protege a saúde da família,  da maternidade,  da infância e da velhice;
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oferece assistência médica, odontológica, jurídica, recreativa e educacional.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos

Produtores Rurais e Urbanos do Município de Ressaquinha, consideramos meritória a

intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.932/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.945/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  o  projeto  de lei  em epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos e Moradores do Bairro

Mato  Dentro  Professora  Hilza  Dias  de  Carvalho,  com  sede  no  Município  de

Piranguinho.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.945/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Amigos e Moradores do Bairro Mato Dentro Professora Hilza Dias de Carvalho,

com  sede  no  Município  de  Piranguinho,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos,  que  tem  como  propósito  promover  atividades  sociais,  culturais  e

desportivas; cultivar a cordialidade entre seus moradores; e zelar pela melhoria das

condições de vida e pelo embelezamento do Bairro Mato Dentro.

Diante  do  relevante  trabalho  realizado em prol  da  cidadania  dos  moradores  da

região, consideramos meritória a iniciativa de se outorgar o título de utilidade pública
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à referida Associação.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.945/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 30/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 30/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara de

utilidade pública o Centro Comunitário Primeiro de Maio, com sede no Município de

Ponte Nova, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 30/2011

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Primeiro de Maio, com sede no

Município de Ponte Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Primeiro de Maio,

com sede no Município de Ponte Nova.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 703/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 703/2011, de autoria do Deputado Arlen Santiago, que declara

de utilidade pública a Associação dos Agentes de Segurança do Sistema Prisional e

Socioeducativo do Norte de Minas,  com sede no Município de Montes Claros, foi
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aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 703/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Agentes de Segurança do Sistema

Prisional  e Socioeducativo do Norte  de  Minas Gerais,  com sede no Município  de

Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agentes  de

Segurança do Sistema Prisional e Socioeducativo do Norte de Minas Gerais,  com

sede no Município de Montes Claros.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 856/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 856/2011, de autoria do Deputado Inácio Franco, que declara de

utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental – Arpa –, com sede no

Município de Pirapora, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI nº 856/2011

Declara de utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental – Arpa –,

com sede no Município de Pirapora.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional de Proteção

Ambiental – Arpa –, com sede no Município de Pirapora.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fred Costa - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.311/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.311/2011, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  para  Preservação  da  Natureza  Grupo

Ecológico Geração Verde, com sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.311/2011

Declara de utilidade pública a Associação para a Preservação da Natureza – Grupo

Ecológico Geração Verde, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação para a Preservação da

Natureza – Grupo Ecológico Geração Verde, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fred Costa - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.316/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.316/2011, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade pública a associação Juventude Esportiva Nova Era – Jene –, com sede no
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Município de Boa Esperança, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.316/2011

Declara de utilidade pública a entidade Juventude Esportiva Nova Era – Jene –,

com sede no Município de Boa Esperança.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Juventude Esportiva Nova Era

– Jene –, com sede no Município de Boa Esperança.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.474/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.474/2011, de autoria do Deputado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública o Clube Vetebraz – Veteranos de Brazópolis F.C. –, com sede no

Município de Brazópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.474/2011

Declara de utilidade pública o Clube Vetebraz – Veteranos de Brazópolis F.C. –,

com sede no Município de Brazópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado de utilidade  pública  o  Clube  Vetebraz –  Veteranos  de
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Brazópolis F.C. –, com sede no Município de Brazópolis.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.509/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.509/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Independente  Esporte  Clube,  com  sede  no

Município de Ouro Branco, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.509/2011

Declara de utilidade pública o Independente Esporte Clube, com sede no Município

de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Independente Esporte Clube, com

sede no Município de Ouro Branco.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente e relatora - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.514/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.514/2011, de autoria do Deputado Hely Tarqüínio, que declara

de utilidade pública a Associação de Proteção Animal e Ambiental de Patos de Minas

– Aspaa –, com sede no Município de Patos de Minas, foi aprovado em turno único,

com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.514/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção Animal e Ambiental – Aspaa

–, com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção Animal e

Ambiental – Aspaa –, com sede no Município de Patos de Minas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Fred Costa - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.521/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.521/2011, de autoria do Deputado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Desportiva  Juventude Futebol  Clube,  com sede no

Município de Barbacena, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.521/2011

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Juventude Futebol Clube, com

sede no Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Juventude

Futebol Clube, com sede no Município de Barbacena.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.534/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.534/2011, de autoria do Deputado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Orquidófila de Itaguara – AOI –, no Município de

Itaguara, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.534/2011

Declara de utilidade pública a Associação Orquidófila de Itaguara – AOI –, com sede

no Município de Itaguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Orquidófila de Itaguara –

AOI –, com sede no Município de Itaguara.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Fred Costa, relator - Gilberto Abramo - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.541/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.541/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação Esportiva Suzana, com sede no Município

de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.541/2011

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Suzana, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Suzana, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.629/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.629/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação Orquidófila de Congonhas, com sede nesse

Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.629/2011

Declara de utilidade pública a Associação Orquidófila de Congonhas, com sede no

Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Orquidófila  de

Congonhas, com sede no Município de Congonhas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Fred Costa - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.707/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.707/2011, de autoria do Deputado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública o Dias Fort Futebol Clube, com sede no Município de Sabará, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.707/2011

Declara de utilidade pública o Dias Fort Futebol Clube, com sede no Município de

Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Dias Fort Futebol Clube, com sede no

Município de Sabará.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.840/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.840/2011, de autoria do Deputado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública a Associação de Futebol Feminino de Minas Gerais,

com sede no Município de Belo Horizonte, foi  aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.840/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Futebol Feminino de Minas Gerais,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Futebol Feminino de

Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2011

ATA

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 23/8/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  –

Correspondência: Mensagens nºs 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103/2011

(encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.332, 2.333, 2.334, 2.335 e 2.336/2011, os

expedientes com as exposições de motivos do Secretário de Estado de Fazenda a

respeito  da concessão do regime especial  de  tributação em matéria  de  ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  setor  do  comércio  atacadista  e  varejista,  do  segmento

econômico frigorífico  e  do  setor  da  indústria  de  couros,  peles  e  assemelhados  e

relativos à medida fiscal adotada a respeito do ICMS para o segmento econômico-

industrial  do  leite  e  de  laticínios  e  para  o  setor  de  comércio  eletrônico  e  de

“telemarketing”, além de relação de regime especial de tributação com vigência até

31/12/2011 e o Projeto de Lei nº 2.337/2011, respectivamente),  do Governador do

Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:

Projetos de Lei nºs 2.338 a 2.352/2011 - Requerimentos nºs 1.377 a 1.425/2011 -

Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e dos Deputados Bruno Siqueira,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Sargento  Rodrigues  e  Carlin  Moura  -  Proposições  Não

Recebidas:  Requerimento  do  Deputado  Elismar  Prado  -  Comunicações:

Comunicações  da  Comissão  de Minas  e  Energia  e  do  Deputado  Tiago Ulisses  -

Questões  de  ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Pompílio

Canavez, Rogério Correia e Gustavo Valadares - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Decisão da Presidência - Comunicação

da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos  dos Deputados Sargento Rodrigues e Carlin  Moura;  deferimento  -

Questão de ordem –  Inexistência  de  quórum para  a  continuação dos  trabalhos  -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio  Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -

Zé Maia .

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 94/2011*

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2011.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Dr. José Benedito Rodrigues

ao estabelecimento de ensino fundamental situado na Avenida Renato Nascimento,

nº 180, Centro, Município de Lambari.

A  medida  estabelecida  na  presente  proposta  tem  como  finalidade  acolher  a

pretensão do Colegiado Escolar  do estabelecimento  de ensino em homenagear  a

pessoa de Dr. José Benedito Rodrigues, dedicado médico e cidadão de destaque na

localidade.

Por  oportuno,  esclareço  que  não  existe,  no  Município,  outro  estabelecimento,

instituição ou próprio do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo,

conforme  Exposição  de  Motivos  anexa  da  Senhora  Secretária  de  Estado  de

Educação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual da Fraternidade, de ensino fundamental (anos iniciais), situada na

Avenida Renato Nascimento, nº 180, Centro, no Município de Lambari.

Dr. José Benedito Rodrigues graduou-se em medicina pela Universidade Federal de

Minas  Gerais,  em  1974.  Foi  profissional  dedicado,  atuando  em  diversas

especialidades médicas. Realizou várias campanhas contra a tuberculose, promoveu

palestras e congressos na região, com o objetivo de garantir a saúde e o bem-estar

de toda a comunidade de Lambari. Destacou-se, também, como rotariano e vereador,

trabalhando com empenho na reconstrução e modernidade do Hospital São Vicente

de Paula. Além da medicina, publicou vários trabalhos científicos e obras literárias.

Foi  um  apoiador  incondicional  da  educação  em  Lambari,  tornando-se,  pois,

merecedor dessa homenagem pública.

A denominação, ora proposta, para a Escola Estadual da Fraternidade, de ensino
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fundamental  (anos  iniciais),  demonstra  o  reconhecimento  de  toda  a  comunidade

escolar como justa homenagem ao ilustríssimo Dr. José Benedito Rodrigues.

Belo Horizonte, 9 de agosto de 2011.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.332/2011

Dá denominação à escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de Lambari.

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Dr. José Benedito Rodrigues a escola

estadual de ensino fundamental localizada na Avenida Renato Nascimento, nº 180,

Centro, no Município de Lambari.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original. 

“MENSAGEM Nº 95/2011*

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Indígena Uikitu Kuhinã ao

estabelecimento  de  ensino  fundamental  situado  na  Aldeia  Riacho  dos  Buritis,  no

Município de São João das Missões.

A  medida  estabelecida  na  presente  proposta  tem  como  finalidade  acolher  a

pretensão do Colegiado Escolar do estabelecimento de ensino, que, em suma, visa

promover e valorizar a cultura Xacriabá na comunidade local.

Por  oportuno,  esclareço  que  não  existe,  no  Município,  outro  estabelecimento,

instituição ou próprio do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo,

conforme  Exposição  de  Motivos  anexa  da  Senhora  Secretária  de  Estado  da

Educação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.
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Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual  de Ensino Fundamental,  situada na Aldeia Riacho dos Buritis,  no

Município de São João das Missões.

“Uikitu Kuhinã” é um nome indígena que sifnifica “venha aqui criança”.

Este nome foi escolhido pela comunidade por ser uma palavra resgatada da língua

Xacriabá, visando a garantir o atendimento de todas as crianças da Aldeia Riacho dos

Buritis. Além disso, esta unidade de ensino prima pela qualidade da aprendizagem

dos seus alunos, tendo como objetivo principal a preservação da cultura Xacriabá.

A denominação  ora  proposta  para  a  Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental

valoriza a Cultura Indígena, no Município de São João das Missões.

Belo Horizonte, 29 de julho de 2011.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.333/2011

Dá denominação à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  localizada na Aldeia

Riacho dos Buritis, no Município de São João das Missões.

Art.  1º  -  Fica  denominada Escola  Estadual  Indígena  Uikitu  Kuhinã  a  escola  de

ensino  fundamental  localizada na Aldeia  Riacho dos Buritis,  no Município  de  São

João das Missões.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 96/2011*

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Maria Auxiliadora Faria à
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escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio,  na modalidade de educação de

jovens e adultos - EJA -, que funciona na Penitenciária Manoel Martins Lisboa Júnior,

situada na Rodovia BR-356, Km 189, no Município de Muriaé.

O projeto encaminhado guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela

Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

A denominação escolhida atende à proposta do Colegiado Escolar, que pretende

homenagear Maria Auxiliadora Faria pela dedicação de sua vida à educação.

Por  oportuno,  esclareço  que  não  existe,  no  Município,  outro  estabelecimento,

instituição ou próprio do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo,

conforme  Exposição  de  Motivos  anexa  da  Senhora  Secretária  de  Estado  de

Educação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela Comunidade Escolar da

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, na modalidade de educação de

jovens e adultos - EJA -, que funciona na Penitenciária Manoel Martins Lisboa Júnior,

situada na ROD BR356 KM189, no Município de Muriaé.

A professora  Maria  Auxiliadora  Faria  exerceu  várias  funções  em  prol  de  uma

educação de qualidade para todos, deixando a herança de realizações indeléveis,

exemplos  de  integridade  e  honestidade  no  desempenho  do  seu  trabalho  e

contribuindo, assim, para o bem-estar de toda a comunidade escolar.

A  denominação,  ora  proposta,  para  a  Escola   Escola  Estadual  de  Ensino

Fundamental  e  Médio,  na  modalidade de educação de jovens  e adultos  -  EJA -,

demonstra o reconhecimento de toda a comunidade escolar  para com a trajetória

pedagógica da Professora Maria Auxiliadora Faria, prestando-lhe, pois, uma justa e

merecida homenagem.

Belo Horizonte, 8 de julho de 2011.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.
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JUSTIFICAÇÃO

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Maria Auxiliadora Faria, de ensino fundamental e médio, na modalidade de educação

de jovens e adultos - EJA -, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, na

modalidade de educação de jovens e adultos - EJA -, que funciona na Penitenciária

Manoel  Martins  Lisboa  Júnior,  situada  na  ROD  BR356  KM189,  no  Município  de

Muriaé.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, na modalidade de educação de

jovens e adultos - EJA -, que, em reunião realizada no dia 04.03.2011, homologou,

pela maioria dos votos de seus membros, a indicação do nome da Escola Estadual

Maria Auxiliadora Faria, de ensino fundamental e médio, na modalidade de educação

de jovens e adultos - EJA -, para denominação da referida unidade de ensino.

A denominação proposta rende homenagem à professora Maria Auxiliadora Faria,

que foi Inspetora Escolar, Diretora e Superintendente Regional de Ensino de Muriaé,

tendo sua vida sempre voltada à educação.

Destacou-se,  também,  como  escritora,  tornando-se  membro  correspondente  da

Academia  Petropolitana  de  Poesia  Raul  de  Leoni  e  da  Academia  de  Letras  de

Brasília, publicando três obras literárias: “Lavei meu coração”, “A flor do Hibisco”. “O

que ficou dos 178 anos da história de Muriaé”.

A homenageada nasceu  em 06.06.1922 e faleceu aos 82 anos de idade, no dia

25.01.2005.

Cumpre  registrar  que  no  Município  de  Muriaé  não  existe  estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação, ora proposta, guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21.12.1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 8 de julho de 2011.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.
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PROJETO DE LEI Nº 2.334/2011

Dá denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio, na modalidade

de educação de jovens e adultos – EJA -, localizada na Rodovia BR-356, Km 189, no

Município de Muriaé.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Maria Auxiliadora Faria a escola estadual

de ensino fundamental e médio, na modalidade de educação de jovens e adultos -

EJA -,  que funciona na Penitenciária  Manoel  Martins  Lisboa Júnior,  localizada na

Rodovia BR-356, Km 189, no Município de Muriaé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 97/2011*

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Antônio Marques de Abreu,

de ensino fundamental e médio, à escola estadual de ensino fundamental e médio

localizada na Comunidade de São João Marques, no Município de Chapada do Norte.

O projeto encaminhado guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela

Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

A denominação escolhida atende à proposta do Colegiado Escolar, que pretende

homenagear Antônio Marques de Abreu pelo seu incondicional apoio à educação.

Ressalto que não existe, no Município, outro estabelecimento, instituição ou próprio

do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo, conforme Exposição

de Motivos anexa da Senhora Secretária de Estado de Educação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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Exposição de Motivos

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual  de Ensino Fundamental  e Médio situada na Comunidade de São

João Marques, no Município de Chapada do Norte.

Antônio Marques de Abreu era lavrador e o primogênito dos filhos de José Marques

de Abreu e Miquelina Ramos de Abreu. Deixou de estudar muito cedo para trabalhar

na lavoura e ajudar no sustento da família. Entretanto, cônscio do valor das letras,

incentivou os irmãos mais jovens a prosseguirem com os estudos.

O projeto inicial da Prefeitura de Chapada do Norte para a construção da escola

contemplava  outra  localidade,  mas  a  atuação  de  Antônio  Marques  de  Abreu  foi

fundamental na escolha da Comunidade de São João Marques para sediar a Escola,

o que, sem dúvida, tem trazido enormes benefícios à população local. Além de seu

incondicional apoio à educação, seu pai doou ao Estado o terreno onde foi edificada a

Escola em questão.

A denominação, ora proposta, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e

Médio  demonstra  o  reconhecimento  de  toda  a  comunidade,  constituindo-se  justa

homenagem ao Sr. Antônio Marques de Abreu.

Belo Horizonte, 19 de julho de 2011.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Antônio Marques de Abreu, de ensino fundamental e médio, à Escola Estadual de

Ensino  Fundamental  e  Médio  situada na  Comunidade  de  São João  Marques,  no

Município de Chapada do Norte.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio que, em reunião realizada no dia

30/03/2011, homologou, por unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação

do nome Escola Estadual Antônio Marques de Abreu, de ensino fundamental e médio,

para denominação da referida unidade de ensino.

Antônio Marques de Abreu era lavrador e o primogênito dos filhos de José Marques

de Abreu e Miquelina Ramos de Abreu. Deixou de estudar muito cedo para trabalhar
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na lavoura e ajudar no sustento da família. Entretanto, cônscio do valor das letras,

incentivou os irmãos mais jovens a prosseguirem com os estudos.

O projeto inicial da Prefeitura de Chapada do Norte para a construção da escola

contemplava  outra  localidade,  mas  a  atuação  de  Antônio  Marques  de  Abreu  foi

fundamental na escolha da Comunidade de São João Marques para sediar a Escola,

o que, sem dúvida, tem trazido enormes benefícios à população local. Além de seu

incondicional apoio à educação, seu pai doou ao Estado o terreno onde foi edificada a

Escola em questão.

O homenageado nasceu em 25.10.1962 e faleceu em 28.01.2006.

Cumpre  registrar  que  no  Município  de  Chapada  do  Norte  não  existe

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21.12.1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 19 de julho de 2011.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.335/2011

Dá denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na

Comunidade de São João Marques, no Município de Chapada do Norte.

Art.  1º  -  Fica denominada Escola Estadual  Antônio  Marques de Abreu a escola

estadual  de ensino fundamental  e médio localizada na Comunidade de São João

Marques, no Município de Chapada do Norte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno. 

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 98/2011*

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2011.



1159
____________________________________________________________________________

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso que altera a Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e

a  Lei  nº  13.449,  de  10  de  janeiro  de  2000,  que  cria  o  Programa  de  Apoio  ao

Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Trancredo Neves –

PRÓ-CONFINS.

O projeto encaminhado tem como objetivo, além de outros de grande relevância

abaixo  mencionados,  alterar  a  legislação  tributária  estadual  para  adequá-la  às

modificações promovidas na Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de

1996, que dispõe sobre o ICMS, pela recente Lei Complementar Federal nº 138, de

29 de dezembro de 2010, na parte que admite, a partir de 1º de janeiro de 2020, o

aproveitamento de créditos relativos à aquisição de bens de consumo, à entrada de

energia elétrica e ao recebimento de serviços de comunicação,  em hipóteses que

atualmente não se permite.

No que concerne ao termo inicial fixado para a apropriação desses valores, cujo

direito tem sido objeto de prorrogações desde a edição da citada Lei Complementar

nº 87, de 1996, o projeto adota a técnica de fazer referência direta à lei complementar

federal,  de  modo  que,  se  ocorrerem  novas  prorrogações  de  prazo,  tornar-se-á

automática a adequação da lei mineira ao disposto na legislação de “normas gerais”

relativas a esse importante imposto estadual.

Ainda sobre o direito de apropriação de créditos de ICMS, o projeto acrescenta o

art. 32-H à Lei nº 6.763, de 1975, para autorizar a manutenção de créditos relativos

às entradas de partes, peças e acessórios empregados na fabricação de locomotiva,

a fim de assegurar e estimular investimentos realizados no Estado.

Estabelece-se, de outro lado, que os casos de créditos presumidos previstos nos

arts. 32-A ao 32-G, da mesma Lei, e de não estorno autorizado naquele novo art. 32-

H, quando concedidos por meio de regime especial, também serão encaminhados a

essa Egrégia Assembleia Legislativa, na forma já prevista no art. 225 da mesma Lei.

Propõe-se,  ainda,  convalidar  medidas  de  incentivo  e  proteção  à  economia  do

Estado, tomadas com fundamento nos artigos acima citados e no § 2º do art. 2º da
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Lei nº 13.449, de 2000.

Por fim, o acréscimo do inciso IX e de parágrafo único ao citado art. 32-A da lei

tributária  visa  estimular  investimentos  em  Município  compreendido  na  área  de

atuação  da  Superintendência  do  Desenvolvimento  do  Nordeste  -  SUDENE  -,

conforme definida no art. 2º da Lei Complementar Federal nº 125, de 3 de janeiro de

2007, mediante concessão de carga tributária inferior a 3% (três por cento) e desde

que o estabelecimento seja signatário de protocolo firmado com o Estado.

Essa última medida possui inegável relevância socioeconômica, eis que estimula a

abertura  de  empresas  na  região,  promovendo  o  seu  crescimento  econômico  e,

consequentemente, a melhoria das condições de vida das populações locais.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.336/2011

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 13.449, de 10 de janeiro de 2000, que

cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior  do Aeroporto

Internacional Tancredo Neves - PRÓ-CONFINS.

Art.  1º  -  A Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  passa a vigorar  com as

seguintes alterações:

“Art. 29 - (...)

§ 5º - (...)

4 - (...)

b)  (...)

b.1)  por estabelecimento prestador  de serviço de comunicação, na execução de

serviço dessa natureza;

b.2) por estabelecimento que promova operação que destine mercadoria ao exterior

ou que realize prestação de serviço para o exterior, na proporção destas em relação

às operações e prestações totais;

b.3)  a  partir  da  data  estabelecida  em  lei  complementar  federal,  nas  demais
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hipóteses;

c) (...)

c.1) que for objeto de operação subsequente de saída de energia elétrica;

c.2) que for consumida no processo de industrialização;

c.3)  cujo  consumo resulte  em mercadoria  ou  serviço  objeto  de  operação ou de

prestação para o exterior, na proporção destas em relação às operações e prestações

totais;

c.4)  a  partir  da  data  estabelecida  em  lei  complementar  federal,  nas  demais

hipóteses;

d) a entrada, a partir  da data estabelecida em lei complementar federal, de bem

destinado a uso ou consumo do estabelecimento.

(…) 

Art. 32 - (...)

§ 1° - O uso ou o consumo, no estabelecimento, de m ercadoria por ele produzida

ou  adquirida  para  industrialização  ou  comercialização  determinará  o  estorno  do

crédito  a  ela  relativo  quando  não se  admitir  o  crédito  relativo  à  entrada  de  bem

destinado a uso ou consumo do estabelecimento.

(...)

Art.  32-A - (...) 

IX - ao estabelecimento signatário de protocolo firmado com o Estado, de modo que

a carga tributária, nas operações de saída por ele promovidas, resulte em, no mínimo,

3% (três por cento);

(...)

Parágrafo  único  -  Na hipótese do inciso  IX  do  “caput”,  a  concessão  do crédito

presumido poderá resultar em carga tributária inferior a 3% (três por cento) caso o

estabelecimento signatário de protocolo firmado com o Estado esteja localizado em

Município  compreendido  na  área  de  atuação  da  Superintendência  do

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.

(...)

Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no
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protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e

acessórios empregados na fabricação de locomotiva, em que a operação de saída da

mercadoria seja alcançada pela isenção do imposto.

(...)

Art. 225 - (...) 

§ 7º - As medidas de proteção à economia do Estado de que trata este artigo, ainda

que se diferenciem dos benefícios e incentivos fiscais concedidos por outras unidades

da Federação sem previsão em lei complementar ou convênio, visam:

I - a assegurar aos contribuintes instalados no Estado, ou que nele desejem se

estabelecer, carga tributária necessária à efetivação de isonomia tributária, igualdade

competitiva e livre concorrência;

II - a manter ou a ampliar a mão de obra empregada no Estado; e

III - a minimizar ou a prevenir as perdas de arrecadação decorrentes da perda de

mercado ou da migração de empresas instaladas no Estado para outras unidades da

Federação.

Art. 225-A - Nas hipóteses dos arts. 32-A a 32-H desta Lei, caso o regulamento

preveja  a  concessão  do  benefício  por  meio  de  regime especial,  este  deverá  ser

encaminhado à Assembleia Legislativa para ratificação, na forma e prazos previstos

nos §§ do art. 225 desta Lei.” 

Art. 2º - O art. 4º da Lei nº 13.449, de 10 de janeiro de 2000, fica acrescido do § 3º,

com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

§ 3º - O regime especial a que se refere o § 2º será encaminhado à Assembleia

Legislativa para ratificação, na forma e prazos previstos nos §§ do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975.” 

Art.  3º -  Reputam-se válidas as medidas de incentivo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta lei, com fundamento:

I - nos arts. 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei nº 6.763, de 1975;

II - no § 2º do art. 2º da Lei nº 13.449, de 2000.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2011 relativamente ao § 5º do art. 29 e ao § 1º do art. 32 da

Lei nº 6.763, de 1975.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c  o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 99/2011*

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225 e §§ da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  5º  da Lei  nº  16.513,  de 21 de

dezembro de 2006, a Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do setor do comércio atacadista e varejista.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setores específicos

da  economia  estadual  sujeitos  a  sofrer  impactos  negativos  em  decorrência  de

políticas econômicas instituídas por outros Estados da Federação, relativamente ao

imposto supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea "g" do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:
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(...)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados";

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada "guerra fiscal", sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

"Convênios e concessão de isenção, incentivo e beneficio fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão". (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso)

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

"Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte
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redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data". (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária

– CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos oriundos do comércio mineiro no

território daquelas unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos benefícios fiscais para as empresas de comércio

atacadista e varejista, sem o aval do CONFAZ, implementando políticas de incentivo

à importação e venda de produtos diversos em seus territórios em detrimento dos

demais Estados.

No  Estado  de  Santa  Catarina,  a  Lei  nº  13.992,  de  15  de  fevereiro  de  2007,

implementou  o  Programa  Pró-Emprego  e  concedeu,  dentre  outros  benefícios,

diferimento do pagamento do ICMS incidente na entrada de mercadorias importadas

para comercialização e regime especial de recolhimento do ICMS nas saídas dessas

mercadorias, mediante a utilização de crédito presumido.

No  Estado  de  São  Paulo,  o  Decreto  nº  51.624,  de  28  de  fevereiro  de  2007,

concedeu  tratamento  fiscal  diferenciado  às  empresas  de  indústria  de  informática,

operacionalizado mediante, entre outros benefícios, crédito presumido incidente sobre
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o saldo devedor do ICMS.

No Estado do Rio de Janeiro, o Decreto nº 42.649, de 05 de outubro de 2010, e o

Decreto nº 42.771, de 29 de dezembro de 2010, concederam benefício fiscal para

estabelecimento industrial ou comercial na forma de crédito presumido do ICMS.

No Estado do Espírito Santo, no âmbito do Programa de Incentivo ao Investimento

no Estado do Espírito Santo (INVEST-ES), o Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de

2002, na redação dada pelo Decreto nº 2.310-R, de 27 de julho de 2009, concedeu

entre  outros  benefícios,  redução  de  base  de  cálculo  e  de  concessão  de  crédito

presumido do imposto.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos comerciais estabelecidos em Minas Gerais.

Em razão da perda de competitividade resultante das medidas em comento,  os

estabelecimentos comerciais de Minas Gerais vêm sofrendo perda da participação

relativa das suas vendas para os Estados vizinhos e, para minimizar os danos, têm

adotado como estratégia a prática de elevados descontos na comercialização de seus

produtos,  prática danosa para os  contribuintes  e para o Estado de Minas Gerais,

posto que os produtos mineiros vêm sofrendo diminuição do seu valor agregado.

As  empresas  mineiras  sofrem  reflexos  imediatos,  tais  como:  cancelamentos  de

pedidos,  devoluções  de  mercadorias,  diminuição  do  fluxo  de  caixa,  atraso  no

pagamento  de  fornecedores,  dificuldades  para  abrir  novos  mercados  para  seus

produtos  e  também  reflexos  sociais  negativos  imediatos,  como  a  demissão  de

funcionários e a diminuição do número de empregos gerados no nosso Estado.

Além de lesar  enormemente as  empresas já  estabelecidas  em Minas Gerais,  é

importante observar que a concessão de benefícios fiscais por outras unidades da

Federação  acabam  por  desestimular  a  instalação  de  novos  estabelecimentos

comerciais em nosso território, prejudicando o desenvolvimento do Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei
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Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975. Outrossim, as vantagens competitivas constituem ofensa ao princípio

da  não-discriminação  tributária  em  razão  da  procedência  ou  do  destino  da

mercadoria, conforme disposto no art. 152 da Constituição da República Federativa

do Brasil,  resultando em concorrência desfavorável  às empresas estabelecidas no

Estado de Minas Gerais e prejuízos, presentes e futuros, à nossa economia.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para os estabelecimentos comerciais que

comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua  competitividade  ou

impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por

outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET), até então concedidos, conforme previsto

no § 6º do referido diploma legal.

Mariana  Capanema Álvares  Fernandes,   Assessoria  SUTRI  -  Sara  Costa  Felix
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Teixeira, Diretora DAI /SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 13.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 100/2011*

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225 e §§ da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  5º  da Lei  nº  16.513,  de 21 de

dezembro de 2006, a Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico frigorífico.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setores específicos

da  economia  estadual  sujeitos  a  sofrer  impactos  negativos  em  decorrência  de

políticas econômicas instituídas por outros Estados da Federação, relativamente ao

imposto supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea "g" do inciso XII do § 2º do seu art. 155:
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“XII - Cabe à Lei Complementar:

(...)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados";

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada "guerra fiscal", sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

"Convênios e concessão de isenção, incentivo e beneficio fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão". (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso)

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

"Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,
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concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data". (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária

– CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelos Estados de São Paulo e Paraná benefícios

fiscais  sem  o  aval  do  CONFAZ,  implementando  políticas  de  incentivo  à

industrialização da carne em seus territórios em detrimento dos demais Estados.

No  Estado  de  São  Paulo,  o  Decreto  nº  54.643/09  e  o  Decreto  nº  54.897/09

concedem crédito  presumido na “saída  interestadual  de  carne e demais  produtos

comestíveis resultantes do abate de aves, frescos, resfriados, congelados, salgados,

secos, temperados ou defumados para conservação, desde que não enlatados ou

cozidos, promovida por estabelecimento abatedor que efetue o abate neste Estado,

este estabelecimento poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do

percentual  de  7%  (sete  por  cento)  sobre  o  valor  da  saída  interestadual,  em

substituição ao aproveitamento de quaisquer outros créditos”.
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Já no Estado do Paraná, o Decreto nº 1980/07 concedeu crédito presumido nas

“saídas de carne e produtos comestíveis resultantes do abate de aves, leporídeos e

gado  bovino,  bufalino,  caprino,  ovino  ou  suíno,  frescos,  resfriados,  congelados,

salgados,  secos,  temperados  ou  defumados  para  conservação,  e  seus

industrializados, mesmo que enlatados ou cozidos, promovidas por estabelecimento

abatedor que efetue ou encomende o abate neste Estado, ou que realize a desossa

de carne recebida de outros estabelecimentos em operação interna ou interestadual,

em montante equivalente ao que resultar  da aplicação do percentual  de sete por

cento sobre o valor dessas saídas, em substituição ao aproveitamento de quaisquer

outros créditos”.

Importante  destacar  que  todas  as  legislações  supracitadas  têm  como  objetivo

primordial favorecer a industrialização da carne em seus territórios em detrimento dos

demais Estados, concedendo tratamento diferenciado conforme a origem do produto,

o que, além de vedado pela Constituição Federal, prejudica os produtores rurais e as

indústrias de carne de Minas Gerais.

Em razão da perda de competitividade resultante das medidas em comento,  as

indústrias mineiras vêm sofrendo perda da participação relativa das suas vendas para

os  Estados  vizinhos e,  para  minimizar  os  danos,  têm adotado como estratégia  a

prática de elevados descontos na comercialização de seus produtos, prática danosa

para  os  contribuintes  e  para  o  Estado  de  Minas  Gerais,  posto  que  os  produtos

mineiros vêm sofrendo diminuição do seu valor agregado.

Além desse fator, as indústrias sofrem no mercado de Minas Gerais concorrência

desleal em relação às mercadorias produzidas nos Estados mencionados, pois estas

são  transferidas  para  o  nosso  Estado com preço bastante  inferior  em  razão  das

vantagens competitivas que lhes são oferecidas na origem.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais mineiros.
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As  empresas  mineiras  sofrem  reflexos  imediatos,  tais  como:  cancelamentos  de

pedidos,  devoluções  de  mercadorias,  diminuição  do  fluxo  de  caixa,  atraso  no

pagamento de fornecedores, perda do valor da marca do seu produto no mercado,

dificuldades para abrir novos mercados para seus produtos e também reflexos sociais

negativos imediatos, como a demissão de funcionários e a diminuição do número de

empregos gerados no nosso Estado.

Além de lesar  enormemente  as  indústrias  já  estabelecidas  em Minas  Gerais,  é

importante observar que a concessão de benefícios fiscais por outras unidades da

Federação  acabam  por  desestimular  a  instalação  de  novas  indústrias  em  nosso

território, prejudicando o desenvolvimento do Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975. Outrossim, as vantagens competitivas constituem ofensa ao princípio

da  não  discriminação  tributária  em  razão  da  procedência  ou  do  destino  da

mercadoria, conforme disposto no art. 152 da Constituição da República Federativa

do  Brasil,  resultando  em  concorrência  desfavorável  à  indústria  estabelecida  no

Estado de Minas Gerais e prejuízos, presentes e futuros, à nossa economia.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os efeitos econômicos e sociais  negativos para o Estado e principalmente para a

região onde estão localizados os contribuintes mineiros, pois o desequilíbrio causado

pela  competição desleal  poderá ser  socialmente  arrasador  se não forem tomadas

medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação do número

de empregos e renda e consequentemente da arrecadação de ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como a geração de novos empregos, entendemos urgente a alteração

na legislação mineira.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e consequentemente redução da produção e demissão de empregados em Minas

Gerais.
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O Estado de Minas Gerais não pode ficar inerte a tal situação. É dever do Estado a

garantia  da  livre  concorrência,  o  fomento  da  economia  e  o  desenvolvimento

econômico,  de  forma  a  beneficiar  sua  população,  diminuindo  o  desemprego  e

aumentando sua renda.

Neste ambiente de guerra fiscal declarada, o Estado de Minas Gerais se limita a

anular os benefícios concedidos pelos outros Estados.

Desta  forma,  a  edição  do  Decreto  nº  45.515/10  tem  o  objetivo  incentivar  a

industrialização  de  produtos  alimentícios  resultantes  do  abate  em  Minas  Gerais,

combatendo a concorrência desleal praticada pelas empresas que detêm benefícios

fiscais em outras unidades da Federação.

O referido Decreto mineiro não estabelece tributação maior para aqueles produtores

de  outros  Estados,  apenas  impede  que  os  benefícios  gozados  por  eles  tenham

repercussão em nosso Estado, prejudicando a competitividade da indústria mineira

nas vendas realizadas para os varejistas e consumidores mineiros.

Esta ação se reveste de constitucionalidade no sentido em que preserva a livre

concorrência,  a  isonomia  entre  contribuintes  (mineiros  e  de  outros  entes  da

Federação), o emprego e a renda da população.

Ora, o princípio da isonomia preceitua o tratamento igual para os iguais, mas para

alcançá-la se deve, sobretudo, tratar desigualmente os desiguais.

É este o sentido do Decreto nº 45.515/10, o de neutralizar os efeitos desta guerra

fiscal injusta, anulando os benefícios concedidos por outros Estados e estimulando a

industrialização  da  carne  no  nosso  território,  de  forma a  permitir  que  o  produtor

mineiro  possa  concorrer  em  condições  de  igualdade  nas  vendas  ao  seu  próprio

mercado consumidor.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das indústrias mineiras e informamos

a alteração no RICMS/02, conforme previsto no § 6º do referido diploma legal.

Mariana  Capanema  Álvares  Fernandes,  Assessoria  SUTRI  -  Sara  Costa  Felix

Teixeira, Diretora DAI /SUTRI.
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De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação. 

*  -  Os  quadros  contendo  as  alterações  na  legislação  mineira  dos  setores  de

produção de leite e laticínios e de produção de carne bovina e suína foram publicados

no “Diário do Legislativo” de 25.8.2011.

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 13.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 101/2011*

Belo Horizonte, 9 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225 e §§ da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  5º  da Lei  nº  16.513,  de 21 de

dezembro de 2006, a Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do setor da indústria de couros, peles e assemelhados.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setores específicos

da  economia  estadual  sujeitos  a  sofrer  impactos  negativos  em  decorrência  de

políticas econômicas instituídas por outros Estados da Federação, relativamente ao

imposto supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.
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A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea "g" do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(...)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados";

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada "guerra fiscal", sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

"Convênios e concessão de isenção, incentivo e beneficio fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão". (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso)

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

"Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
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III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data". (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos benefícios fiscais pelo Estado do Rio de Janeiro

pela Lei nº 4.531 de 31 de março de 2005, para os estabelecimentos industriais dos

setores de couros, peles e assemelhados, calçados, malas, bolsas e artefatos afins,

além dos fabricantes de artigos de joalheria, ourivesaria e bijuteria, cuja sede esteja

estabelecida no Estado do Rio de Janeiro.

As  vantagens  proporcionadas  pela  citada  legislação  são  operacionalizadas  por

meio de benefícios tais como, dentre outros, a concessão de crédito presumido do

imposto, resultando em carga tributária efetiva bastante inferior à que seria devida se

não fosse dado o benefício.
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A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais mineiros.

Assim, as empresas mineiras do setor de couro e peles vêm sofrendo concorrência

desleal  por  parte  das  empresas  estabelecidas  nos  citados  Estados  com  reflexos

imediatos,  tais  como:  cancelamentos  de  pedidos,  devoluções  de  mercadorias,

diminuição do fluxo de caixa, atraso no pagamento de fornecedores, perda do valor

da marca do seu produto no mercado, dificuldades para abrir novos mercados para

seus produtos e também reflexos sociais negativos imediatos, como a demissão de

funcionários e a diminuição do número de empregos gerados no nosso Estado.

Salientamos  que  a  concessão  acima  mencionada  não  está  prevista  em  Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975. Outrossim, as vantagens competitivas constituem ofensa ao princípio

da  não  discriminação  tributária  em  razão  da  procedência  ou  do  destino  da

mercadoria, conforme disposto no art. 152 da Constituição da República Federativa

do  Brasil,  resultando  em  concorrência  desfavorável  à  indústria  estabelecida  no

Estado de Minas Gerais e prejuízos, presentes e futuros, à nossa economia.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação do

número de empregos e renda e consequentemente da arrecadação de ICMS pelo

Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como a geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as indústrias que comprovadamente
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estiverem sendo prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em

Minas Gerais em face dos benefícios concedidos pelo referido Estado.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e consequentemente redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível no Estado e até mesmo demissão de empregados em Minas Gerais.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das indústrias mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET), até então concedidos, conforme previsto

no § 6º do referido diploma legal.

Mariana  Capanema  Álvares  Fernandes,  Assessoria  SUTRI  -  Sara  Costa  Felix

Teixeira, Diretora DAI /SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão da Presidência nº

13.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 102/2011*

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para que sejam submetidas à apreciação dessa

Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225 e §§ da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  5º  da Lei  nº  16.513,  de 21 de

dezembro de 2006,  Exposições  de  Motivos  do  Secretário  de  Estado de Fazenda

concernentes  à  medida  fiscal  adotada  a  respeito  do  ICMS  para  o  segmento

econômico-industrial  do  leite  e de laticínios,  bem como para  o setor  de comércio

eletrônico e de telemarketing, além de relação de Regime Especial de Tributação com

vigência até 31 de dezembro de 2011.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setores específicos
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da  economia  estadual  que  podem  sofrer  impactos  negativos  em  decorrência  de

políticas  econômicas  instituídas  por  outros  Estados-Membros  da  Federação,

relativamente ao imposto supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea "g" do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(...)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados;”.

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada "guerra fiscal", sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

"Convênios e concessão de isenção, incentivo e beneficio fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em
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questão". (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de  08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

"Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data". (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária

– CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso
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Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos oriundos do comércio mineiro no

território daquelas unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos benefícios fiscais para as empresas de comércio

atacadista e varejista, sem o aval do CONFAZ, implementando políticas de incentivo

à importação e venda de produtos diversos em seus territórios em detrimento dos

demais Estados.

No Estado de São Paulo, o RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de

novembro de 2000, foi alterado de forma a conceder, entre outros: redução da base

de cálculo na operação interna com queijos; redução da base de cálculo no leite

esterilizado (longa vida)  produzido em território  paulista; crédito presumido para o

estabelecimento  produtor  de  queijo  e  requeijão no  Estado, de  forma  a  anular  a

tributação  dos  queijos  e  a  reduzir  significativamente  a  tributação  do  requeijão

produzido naquele Estado; isenção do imposto ICMS na saída interna de leite cru,

pasteurizado ou reidratado, sendo permitida a manutenção dos créditos.

No Estado  de  Goiás,  a  Lei  nº  13.453,  de  16  de  abril  de  1999,  institui:  crédito

outorgado do ICMS na operação interna com leite em estado natural, pasteurizado ou

esterilizado (UHT) e nas operações interestaduais com produto de fabricação própria,

em cuja industrialização tenha sido utilizado leite  como matéria-prima;  isenção do

ICMS na operação interna com leite em estado natural na saída de produção própria

do estabelecimento do produtor com destino a industrialização, inclusive permitindo a

manutenção dos créditos.

No  Distrito  Federal,  o  Decreto  nº  29.179,  de  19  de  junho  de  2008,  aplica

percentuais  fixos  sobre  valor  das  mercadorias  para  apuração  mensal  por

contribuintes  do  DF, conforme  a  atividade,  reduzindo  a  alíquota  do  leite  e  dos

laticínios nas operações interna e interestadual.

Já o Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Decreto nº 29.042, de 27 de agosto

de 2001, alterado pelo Decreto nº 42.035, de 16 de setembro de 2009, concedeu para

o  estabelecimento  industrial  crédito  presumido do  valor  correspondente  ao  ICMS

incidente  nas  operações  em  que  promover  a  saída  de  produto  industrializado

derivado de leite, de forma a anular a tributação.
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Importante  destacar  que  todas  as  legislações  supracitadas  têm  como  objetivo

primordial favorecer a industrialização do leite em seus territórios em detrimento dos

demais Estados, concedendo tratamento diferenciado conforme a origem do produto,

o que, além de vedado pela Constituição Federal, prejudica os produtos rurais e as

indústrias de laticínios de Minas Gerais.

É fato que muitas  cooperativas  de  leite  e  indústrias  de  laticínios  instaladas em

Minas  Gerais,  principalmente  em  municípios  limítrofes  aos  beneficiados  pelos

Estados citados acima, destinam parte de suas vendas àqueles Estados. Entretanto,

em face dos benefícios vinculados à industrialização nos respectivos territórios, os

produtores de leite são induzidos a fornecerem o leite cru ou em estado natural para

que sejam industrializados nos Estados citados.

Além desse fator, as indústrias sofrem no mercado de Minas Gerais concorrência

desleal em relação às mercadorias produzidas nos Estados mencionados, pois estas

são  transferidas  para  o  nosso  Estado com preço bastante  inferior  em  razão  das

vantagens competitivas que lhes são oferecidas na origem. 

Em razão da perda de competitividade resultante das medidas em comento,  as

indústrias mineiras vêm sofrendo perda da participação relativa das suas vendas para

os  Estados  vizinhos e,  para  minimizar  os  danos,  têm adotado como estratégia  a

prática de elevados descontos na comercialização de seus produtos, prática danosa

para  os  contribuintes  e  para  o  Estado  de  Minas  Gerais,  posto  que  os  produtos

mineiros vêm sofrendo diminuição do seu valor agregado.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais mineiros.

As  empresas  mineiras  sofrem  reflexos  imediatos,  tais  como:  cancelamentos  de

pedidos,  devoluções  de  mercadorias,  diminuição  do  fluxo  de  caixa,  atraso  no

pagamento  de  fornecedores,  dificuldades  para  abrir  novos  mercados  para  seus

produtos  e  também  reflexos  sociais  negativos  imediatos,  como  a  demissão  de
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funcionários e a diminuição do número de empregos gerados no nosso Estado.

Além de lesar  enormemente as  empresas já  estabelecidas  em Minas Gerais,  é

importante observar que a concessão de benefícios fiscais por outras unidades da

Federação  acabam  por  desestimular  a  instalação  de  novos  estabelecimentos

comerciais em nosso território, prejudicando o desenvolvimento do Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975. Outrossim, as vantagens competitivas constituem ofensa ao princípio

da  não  discriminação  tributária  em  razão  da  procedência  ou  do  destino  da

mercadoria, conforme disposto no art. 152 da Constituição da República Federativa

do Brasil,  resultando em concorrência desfavorável  às empresas estabelecidas no

Estado de Minas Gerais e prejuízos, presentes e futuros, à nossa economia.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a alteração

na legislação mineira.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, e demissão de empregados em Minas

Gerais.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das indústrias mineiras e informamos

a alteração no RICMS/02, conforme previsto no § 6º do referido diploma legal.
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Mariana  Capanema  Álvares  Fernandes,  Assessoria  SUTRI  -  Sara  Costa  Felix

Teixeira, Diretora DAI /SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.”.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea "g" do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(...)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados;".

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada "guerra fiscal", sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

"Convênios e concessão de isenção, incentivo e beneficio fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em
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questão". (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso)

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

"Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data". (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária

– CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso
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Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação. 

Neste sentido, foram concedidos pelos Estados de Goiás e Mato Grosso benefícios

fiscais previstos respectivamente pelos Ofícios de nº 1773/10-GSF, do Secretário de

Estado de Fazenda de Goiás, e nº 304/10-GS/SICME, do Secretário de Estado de

Indústria, Comércio e Minas e Energia de Mato Grosso.

O  benefício  fiscal  concedido  é  consubstanciado  na  adoção  de  carga  tributária

efetiva  de  1  %  (um  por  cento)  nas  vendas  de  mercadorias  contratadas,

exclusivamente no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing e destinadas a

consumidor final.

As vantagens proporcionadas às empresas industriais e comerciais estabelecidas

naqueles Estados são operacionalizadas ainda mediante a concessão, dentre outros

benefícios, de crédito presumido incidente sobre o saldo devedor do ICMS, apurado

em cada período fiscal.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais. 

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação da empresa em Goiás ou

Mato Grosso em face do benefício fiscal oferecido por estes, tais como: perda de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975. 

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar
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os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de comércio

eletrônico e telemarketing que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas em

sua  competitividade  ou  impedidas  de  instalar-se  em  Minas  Gerais  em  face  dos

benefícios concedidos por outros Estados. 

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, conforme previsto

no § 6º do referido diploma legal.

Mariana  Capanema Álvares  Fernandes,  Assessoria  SUTRI  -   Sara  Costa  Felix

Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.   

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

-  À  Comissão de Fiscalização  Financeira,  nos  termos  da  decisão normativa  da

Presidência nº 13.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 103/2011*
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Belo Horizonte, 19 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  Projeto  de  Lei  que  atualiza  o  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento  Integrado  -  PMDI  2011-2030,  planejamento  de  longo  prazo  do

Governo do Estado de Minas Gerais elaborado pelo Conselho de Desenvolvimento

Econômico  e  Social  com  fundamento  no  art.  231  da  Constituição  do  Estado,

regulamentado  pela  Lei  nº  10.628,  de  16  de  janeiro  de  1992,  alterada  pela  Lei

Estadual nº 12.237, de 5 de julho de 1996, e pela Lei Delegada nº 171, de 25 de

janeiro de 2007.

Neste momento o Governo adota o conceito de Estado Aberto e em Rede, que atua

com  outras  esferas  da  sociedade,  sem  perder  a  posição  de  protagonista  na

priorização das estratégias  governamentais.  Um Estado que opera em parceria  e

incorpora como pilar a Gestão para a Cidadania, sem negligenciar o equilíbrio fiscal e

a  busca por  maior  produtividade e qualidade do gasto  público,  ambos  visando à

produção de mais e melhores resultados para a população.

A Gestão para a Cidadania incorpora como principal desafio para o Governo de

Minas  Gerais  a  participação  da  sociedade  civil  organizada  na  priorização  e

acompanhamento da implementação da estratégia governamental. Sua implantação

está ancorada nos princípios da transparência, prioridades claras, engajamento da

sociedade civil e participação com qualidade.

Neste sentido é que se organiza a estratégia de desenvolvimento para os próximos

vinte  anos,  explicitada  nesta  nova  versão  do  PMDI,  que  cria  onze  Redes  de

Desenvolvimento  Integrado  instituídas  com  o  objetivo  de  proporcionar  um

comportamento  cooperativo  e  integrado  entre  agentes  e  instituições  em  torno  de

grandes escolhas para o futuro de Minas Gerais.

Enunciados  os  fundamentos  desta  iniciativa  e  para  melhor  compreensão  do

conteúdo do Projeto, faço anexar a Exposição de Motivos da Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão, responsável pelo processo de coordenação geral das ações

de governo e da gestão da estratégia governamental.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto
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de Lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2011.

Senhor Governador,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa  Excelência  Minuta  do  Projeto  de  Lei

Estadual, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI

2011-2030,  planejamento de longo prazo do Governo do Estado de Minas Gerais

elaborado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com fundamento

no Art. 231 da Constituição Estadual, regulamentado pela Lei Estadual nº 10.628, de

16 de janeiro de 1992, alterada pela Lei Estadual nº 12.237, de 5 de julho de 1996, e

pela Lei Delegada nº 171, de 25 de janeiro de 2007.

O  processo  de  planejamento  estadual  iniciou-se  em  fevereiro  do  corrente  ano,

momento  a  partir  do  qual  todo  o  processo  de  revisão  do  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado - PMDI se desdobrou em diversas ações e discussões a

cerca  da  estratégica  de  longo  prazo  do  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais,

consolidada no Projeto de Lei anexo.

Em 2003, quando foi implantado o Choque de Gestão, Minas Gerais encontrava-se

em  uma  situação  delicada  do  ponto  de  vista  fiscal  e  de  sua  capacidade  de

investimentos, que era muito baixa. Nesta época, o grande desafio era a recuperação

do equilíbrio nas contas públicas e a retomada da capacidade de investimento do

Estado.  Nesse sentido,  duas agendas foram postas em prática:  uma centrada no

ajuste fiscal; e outra na construção de uma agenda de desenvolvimento, de médio e

longo prazos, relacionada à construção de um futuro melhor para Minas.

A evolução do Choque de Gestão deu lugar, em 2007, ao Estado para Resultados,

que visava consolidar e aprimorar o processo de transformação em curso e garantir

sua irreversibilidade. Buscou-se melhorar  ainda mais a aplicação de recursos, por

meio  da  priorização  de  metas  e  da  consolidação  de  uma  carteira  de  projetos

estruturadores orientada para resultados. Neste momento, prioridades e metas foram

revistas em sintonia com as estratégias e orientações traçadas no Plano Mineiro de
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Desenvolvimento Integrado - PMDI 2007-2023.

Os  resultados  obtidos,  revelados  pela  evolução  positiva  dos  indicadores

econômicos e sociais, demonstram como o modelo de gestão implantado propiciou a

recuperação  do  papel  do  Governo,  além  de  produzir  avanços  importantes  no

atendimento às demandas da sociedade mineira.

Os últimos anos têm colocado Minas Gerais  frente a novos desafios.  A posição

central que a economia mineira ocupa no Brasil, bem como a diversidade das suas

regiões e sua grande extensão territorial, continuam a requerer inovações na forma

de  governar.  Se  de  um  lado  foram  alcançados  muitos  progressos  na  oferta  de

serviços  públicos  em  geral,  de  outro,  ainda  persistem  problemas  relacionados  à

redução da pobreza, à desigualdade social, à diversificação da economia, os serviços

públicos de saúde, de educação e de segurança, dentre outros.

Neste momento, o desafio de tornar permanentes e contínuas todas as conquistas

atingidas divide espaço com o compromisso do Governo em intensificar a evolução

da trajetória de modernização da gestão pública e do desenvolvimento do Estado.

Para alcançar a visão de futuro de “Tornar Minas Gerais o melhor Estado para se

Viver”, é preciso fazer muito mais e é com esse espírito e entusiasmo que esta nova

versão do Plano Mineiro de Desenvolvimento - PMDI 2011-2030 foi elaborada. Com o

objetivo  de dar  mais  um passo na direção de uma Minas  Gerais  mais  próspera,

sustentável, com mais qualidade de vida e cidadania.

O  compartilhamento  de  responsabilidades  e  a  co-responsabilidade  legalmente

regulada encontram-se no centro dos novos desafios dos Estados contemporâneos e

constitui-se  em  um  dos  elementos  centrais  da  revisão  da  estratégia  de

desenvolvimento  de Minas Gerais.  Neste sentido,  o Governo adota o conceito de

Estado Aberto e em Rede, que atua com outras esferas da sociedade, sem perder a

sua força de regular a organização social e as atividades econômicas.

Um Estado que opera em parceria e incorpora como pilar a Gestão para Cidadania,

sem negligenciar o equilíbrio fiscal e a busca por maior produtividade e qualidade do

gasto  público,  ambos visando a produção de mais  e  melhores  resultados  para a

população.  Os  cidadãos,  antes  considerados  apenas  destinatários  das  políticas

públicas implementadas pelo Estado, agora passam a ocupar também a posição de
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protagonistas na priorização das estratégias governamentais.

A Gestão para a Cidadania incorpora como principal desafio para o Governo de

Minas  Gerais  a  participação  da  sociedade  civil  organizada  na  priorização  e

acompanhamento da implementação da estratégia governamental. Se o Governo de

Minas Gerais já conseguiu demonstrar para a sociedade mineira e para o Brasil que a

gestão pública é muito importante, agora é hora de demonstrar que a participação da

sociedade nas questões de governo e de interesse público é igualmente relevante.

A implantação da Gestão para a Cidadania está ancorada em quatro princípios:

transparência, prioridades claras, engajamento da sociedade civil e participação com

qualidade.

É nesta direção que se organiza a estratégia de desenvolvimento para os próximos

20 anos, explicitada no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI 2011-

2030,  que  estabelece  11  Redes  de  Desenvolvimento  Integrado  -  criadas  com  o

objetivo de proporcionar um comportamento cooperativo e integrado entre agentes e

instituições em torno de grandes escolhas para o futuro de Minas Gerais, de acordo

com a capacidade de integração das ações de Governo e de agregação de valor para

a  sociedade.  Tais  Redes  focalizam  metas  síntese  e  as  desdobram  em objetivos,

estratégias  e  Indicadores  com  metas  de  desempenho  para  produzir  e  medir  as

transformações desejadas em cada uma delas. E é por esses resultados que o atual

Governo deverá ser cobrado.

PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PMDI 2007-2023

Tornar Minas o melhor Estado para se viver, assim como em 2003, foi a visão de

futuro que norteou a construção do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI 2007-2023. O Plano refletiu a busca do Estado por resultados orientados para

as demandas e necessidades da sociedade e o grande desafio era o de produzir

benefícios concretos para a sociedade a partir das ações de Governo. O Plano foi

organizado em 5  Eixos Estratégicos e  11 Áreas  de  Resultado,  sustentadas em 2

pilares da administração pública estadual:

Eixos Estratégicos:

1. Pessoas instruídas, qualificadas e saudáveis;

2. Jovens protagonistas;
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3. Empresas dinâmicas e inovadoras;

4. Cidades seguras e bem cuidadas; e

5. Equidade entre pessoas e regiões.

Áreas de Resultado:

1. Educação de Qualidade;

2. Protagonismo Juvenil;

3. Investimento e Valor Agregado da Produção;

4. Inovação, Tecnologia e Qualidade;

5. Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha Mucuri e Rio Doce;

6. Logística de Integração e Desenvolvimento;

7. Rede de Cidades e Serviços;

8. Vida Saudável;

9. Defesa Social;

10. Redução da Pobreza.

Pilares de Sustenção da Administação Pública Estadual:

1. Qualidade e Inovação em Gestão Pública e

2. Qualidade Fiscal.

PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PMDI 2011-2030

Em relação ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI 2007-2023 as

principais mudanças e inovações são:

Quatro novos atributos para a Visão de Futuro

A visão de futuro “Tornar Minas o melhor Estado para se Viver” continua sendo o

ponto  de  partida  para  a  construção  da  agenda de iniciativas  estratégicas  para  o

Estado a partir de 2011. Porém, incorpora agora quatro atributos fundamentais em

sua descrição: prosperidade, qualidade de vida, sustentabilidade e cidadania.

Prosperidade:  Representa  a  aspiração  de  um  ambiente  socioeconômico

desenvolvido,  com  forte  empreendedorismo,  elevada  produtividade  da  economia,

mais e melhores oportunidades de trabalho, educação e alto padrão de bem-estar da

população.  Uma  economia  dinâmica,  competiviva,  com  forte  base  tecnológica,

inclusiva  e  diversificada,  que  pressupõe infraestrutura  adequada,  incorpora  novas

formas  de  organização  da  produção,  adora  inovação  permanente,  fortalece  sua
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identidade  e  insere  Minas  Gerais,  cada  vez  mais,  nos  mercados  globais  e  na

economia do conhecimento.

Qualidade de vida: Exprime o compromisso com a melhoria das condições vividas

pela  população,  conjugando  oportunidades  de  trabalho  com  acesso  a  serviços

públicos de qualidade, em especial educação, saúde e segurança. Busca a ampliação

permanente das capacidades individuais e coletivas, da autonomia e da emancipação

social.

Sustentabilidade: Promove o caráter duradouro e harmônico do desenvolvimento ao

longo do tempo, com novos modelos de financiamento e uso racional dos recursos,

vislumbrando as gerações futuras. Incorpora e harmoniza as dimensões ambiental,

política, econômica e social. Pressupõe transparência e austeridade, proporcionando

um ambiente seguro e confiável, propício à atração e retenção de investimentos.

Cidadania:  Consiste  na  garantia  dos  direitos  fundamentais  a  toda  a  população

mineira,  ao  mesmo  tempo  em  que  reconhece  e  valoriza  o  indivíduo  como

protagonista  no  processo  de  desenvolvimento.  Busca  o  acesso  equânime  às

oportunidades em todas as regiões do estado e possibilita a participação do cidadão

na formulação e no monitoramento de políticas públicas e nas questões de interesse

público.

Desdobramento da Visão de Futuro em 10 Desafios de longo prazo

Constatou-se  que  a  realização  da  Visão  de  Futuro  requer  a  superação,  pela

sociedade mineira,  de 10 desafios  e transformações ao longo das próximas duas

décadas.  Estes  desafios  e  transformações  representam  focos  prioritários,  de  alta

relevância e de elevado potencial de impacto, no desenvolvimento de Minas Gerais.

1. Reduzir a pobreza e as desigualdades;

2. Aumentar a empregabilidade e as possibilidades de realização profissional;

3. Garantir o direito de morar dignamente e viver bem;

4. Desenvolver e diversificar a economia mineira e estimular a inovação;

5. Viver mais e com mais saúde;

6. Transformar a sociedade pela educação e cultura;

7. Aumentar a segurança e a sensação de segurança;

8. Promover e garantir a utilização sustentável dos recursos ambientais;
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9. Ampliar e modernizar a infraestrutura e os serviços públicos;

10. Assegurar os direitos fundamentais e fomentar a participação cidadã.

Organização da estratégia em Redes de Desenvolvimento Integrado

A estratégia de desenvolvimento neste Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado

-  PMDI  2011-2030  está  organizada  em  11  Redes  de  Desenvolvimento  Integrado,

criadas com o objetivo de proporcionar um comportamento cooperativo e integrado

entre agentes e instituições em torno de grandes escolhas para o futuro de Minas, de

acordo com a capacidade de integração das ações de governo e de agregação de

valor para a sociedade. A introdução da noção de rede visa superar dois problemas

centrais  de  governança  na  gestão  pública:  a  setorialização/fragmentação  e  a

ineficiência na obtenção de resultados.

O Plano apresenta para cada uma das Redes de Desenvolvimento Integrado sua

meta  síntese  e  as  desdobram  em  objetivos,  estratégias,  indicadores  e  metas  de

desempenho para 2012, 2022 e 2030. As Redes e suas metas síntese são:

1. Rede de Educação e Desenvolvimento Humano: População com amplo acesso à

educação de qualidade e com maior empregabilidade.

2. Rede de Atenção em Saúde: População com maior qualidade e expectativa de

vida.

3. Rede de Defesa e Segurança: Minas com alta sensação de segurança, menos

violência e criminalidade.

4. Rede de Desenvolvimento Social e Proteção: Minas sem pobreza e com baixa

desigualdade social.

5.  Rede de Desenvolvimento  Econômico Sustentável:  Economia  dinâmica,  mais

diversificada, competitiva, com crescimento sustentável e inclusivo.

6. Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação: Ciência, tecnologia e inovação para o

desenvolvimento e cidadania.

7.  Rede  de  Desenvolvimento  Rural:  Mais  produção  e  qualidade  na  agricultura

familiar e no agronegócio de Minas Gerais.

8.  Rede de Identidade Mineira:  Minas  singular,  diversa  e criativa  na  cultura,  no

esporte e no turismo.

9. Rede de Cidades: Cidades com mais qualidade de vida e ordenamento territorial.
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10.  Rede  de  Infraestrutura:  Infraestrutura  adequada  proporcionando  mais

competitividade e qualidade de vida.

11. Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz: Gestão pública efetiva e próxima

da sociedade.

Neste  Plano  investiu-se  mais  fortemente  na  identificação  de  indicadores  mais

amplos e robustos e que consigam medir  com maior clareza os objetivos que se

pretende alcançar em cada uma das Redes de Desenvolvimento Integrado.

Regionalização da Estratégia

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI 2011-2030 trouxe mais uma

inovação:  a  preocupação  com  a  integração  regional  e  com  o  desenvolvimento

equalizador  perpassa todas as Redes  e  é  afirmada  através  da  regionalização da

estratégia.  O  novo  Plano  apresenta  uma  caracterização  econômica  e  social  das

regiões de planejamento, o delineamento do modelo de governança para viabilização

da gestão regionalizada e participativa e propõe indicadores e metas de curto prazo a

serem monitoradas em cada região do Estado.

A estratégia de regionalização proposta consiste em focalizar ações nos territórios,

de  modo a potencializar  suas  vantagens comparativas e compensar  as  carências

territoriais, minimizando as desigualdades regionais.

Desdobramento  da  Estratégia em Programas,  Projetos  estratégicos e processos

estratégicos

Por fim, outra mudança relevante em relação ao Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado  -  PMDI  2007-2023  está  na  forma  de  desdobramento  da  estratégia  em

ações  concretas.  Agora  as  estratégias  são  desdobradas  em  Programas

Estruturadores, que contemplam em sua estrutura Projetos e Processos Estratégicos.

Esta mudança foi necessária para aumentar o foco do monitoramento das ações de

Governo e garantir a melhor alocação de recursos e agilidade da execução. Também

contribui para dar um foco mais preciso aos Processos Estratégicos de prestação de

serviços a sociedade e para o resgate do conceito de projeto como uma iniciativa

singular com início e fim bem delimitado.

Quadro Síntese das Principais mudanças

* -  O Quadro Síntese das Principais Mudanças no PMDI 2007-2023 e no PMDI
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2011-2030 foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25.8.2011.

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social se reuniu em 04 de agosto de

2011, em momento solene, no qual o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI  2011-2030  foi  apresentado  e  deverá  ser  agora  submetido  à  aprovação  da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O referido Conselho é composto pelos seguintes membros:

-  Governador  do  Estado  -  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia  que  preside  o

Conselho.

- Vice-Governador - Alberto Pinto Coelho

- Secretário de Estado de Governo – Danilo de Castro

- Secretário  de Estado de Casa Civil  e  de Relações Institucionais  -  Maria Coeli

Simões Pires

- Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - Renata Maria Paes de Vilhena

- Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Elmiro Alves do

Nascimento

- Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Nárcio Rodrigues

da Silveira

- Secretário de Estado de Cultura - Eliane Denise Parreiras Oliveira

- Secretário de Estado de Defesa Social - Lafayette Luiz Doorgal de Andrada

- Secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e

do Norte de Minas - Gilberto Wagner Martins Pereira Antunes

-  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  -  Dorothea  Fonseca

Furquim Wernek

- Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Olavo Bilac

Pinto Neto

- Secretário de Estado de Desenvolvimento Social - Wander José Goddard Borges

- Secretário de Estado de Educação - Ana Lúcia Almeida Gazzola

- Secretário de Estado de Esportes e da Juventude - Braulio José Tanus Braz

- Secretário de Estado de Fazenda - Leonardo Maurício Colombini Lima

- Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Adriano

Magalhães Chaves
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- Secretário de Estado de Saúde - Antônio Jorge de Souza Marques

-  Secretário  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  -  Carlos  Welth  Pimenta  de

Figueiredo

- Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas - Carlos do Carmo Andrade

Melles

- Secretário de Estado de Turismo - Agostinho Célio Andrade Patrus

- Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo - Sergio Alair Barroso

- Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana - Alexandre Silveira

de Oliveira

- Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária – Manoel da Silva

Costa Júnior

- Advogado-Geral do Estado - Marco Antônio Rebelo Romanelli

- Comandante Geral da Polícia Militar de MG - Cel. Renato Vieira de Souza

- Chefe da Polícia Civil de MG - Jairo Lellis Filho

- Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de MG – Cel. BM Sílvio Antônio

de Oliveira Melo

- Chefe de Gabinete Militar do Governador - Coronel PM Luis Carlos Dias Martins

- Controlador-Geral do Estado - Moacyr Lobato de Campos Filho

- Ouvidor-Geral do Estado - Célia Pimenta Barroso Pitchon

- Secretário-Geral do Governador - Gustavo de Castro Magalhães

-  Diretor  Presidente  do  Escritório  de  Prioridades  Estratégicas  -  Tadeu  Barreto

Guimarães

- Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG - Deputado João Vitor

Xavier

- Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - Dijon Moraes Júnior

- Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - Professor Clélio Campolina Diniz

- Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - Matheus

Cotta de Carvalho

- Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Djalma Bastos

de Morais

- Presidente da Fundação João Pinheiro - FJP - Marilena Chaves
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- Presidente da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC - Marcílio

César de Andrade

- Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais

- EMATER - Maurílio Soares Guimarães

-  Presidente  da  Fundação  Estadual  do  Meio  Ambiente  -  FEAM -  José  Cláudio

Junqueira Ribeiro

-  Presidente  da  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  -

CODEMIG - Oswaldo Borges da Costa Filho

- Presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI -

José Frederico Alves

- Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

FAPEMIG - Mário Neto Borges

- Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM - Ângelo José Roncalli de

Freitas

- Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG - Olavo Machado

Júnior

-  Federação  da Agricultura  e  Pecuária  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  FAEMG -

Roberto Simões

-  Associação Comercial  de  Minas  Gerais  -  ACMINAS -  Roberto  Luciano Fortes

Fagundes

- Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços

do Estado de Minas Gerais - FEDERAMINAS - Wander Luis Silva

- Centro Industrial  e Empresarial de Minas Gerais - CIEMG - José Agostinho da

Silveira Neto

- Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL/MG - Bruno Selmi Dei

Falci

-  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

FETAEMG - Vilson Luiz da Silva

-  Coordenação  Intersindical  dos  Trabalhadores  no  Serviço  Público  Estadual  de

Minas Gerais - SINDIPUBLICOS - Cláudio Roberto Ferreira Utsch

- Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais -
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FETCEMG - Vander Francisco Costa

- Federação das Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros do Estado

de Minas Gerais - FETRAM - Waldemar Araújo

- Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG - Ronaldo

Scucato

- Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE/MG

- Luiz Márcio Haddad Pereira Santos

- Central Única dos Trabalhadores - CUT/MG - Marco Antônio de Jesus

- Força Sindical/MG - Rogério Fernandes

- União Geral dos Trabalhadores/MG - UGT/MG - Wagner Francisco Alves Pereira

- Cidadãos livremente designados pelo Governador do Estado

- Ronaldo Pena

- Cláudio Moura Castro

- Ivan Moura Campos

- João Camilo Pena

- Afonso Henriques Borges Ferreira

- Luis Aureliano Gama de Andrade

- Cláudio Chaves Beato Filho

- Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto

- Cássio Turra

- Apolo Heringer Lisboa

São  essas,  Senhor  Governador,  as  razões  fundamentais  para  a  proposição  da

minuta  de  decreto  em  apreço,  que  ora  submetemos  à  consideração  de  Vossa

Excelência.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.337/2011

Atualiza  o  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  -  PMDI  -  e  dá  outras

providências.

Art. 1º - O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI, de que trata a Lei

nº 17.007, de 28 de setembro de 2007, fica atualizado nos termos desta lei e de seu

Anexo.
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Art. 2º - O PMDI, observadas as diretrizes constitucionais, tem como objetivos:

I - o desenvolvimento socioeconômico integrado do Estado;

II - a racionalização e a coordenação das ações do Governo;

III - o incremento das atividades produtivas do Estado;

IV - a expansão social do mercado consumidor;

V - a superação das desigualdades sociais e regionais do Estado;

VI - a expansão do mercado de trabalho;

VII  -  o  desenvolvimento  dos  municípios  de  escassas  condições  de  propulsão

socioeconômica;

VIII - o desenvolvimento tecnológico do Estado;

IX - a promoção econômica e social dos indivíduos menos favorecidos, mediante

ações governamentais integradas que visem à superação da miséria e da fome; e

X - a sustentabilidade do meio ambiente.

Parágrafo  único  -  O  Estado  respeitará  e  preservará  os  valores  culturais  da

sociedade mineira na fixação das diretrizes para a execução do PMDI.

Art. 3º - Para a consecução dos objetivos de que trata o art. 2º, o Poder Executivo,

sem  prejuízo  da  observância  das  diretrizes  de  equilíbrio  fiscal  e  da  gestão  para

resultados, adotará o modelo de gestão transversal de desenvolvimento, orientado

pelas  diretrizes  de  colaboração  institucional  e  de  intersetorialidade  no  âmbito

governamental e extragovernamental; de transparência administrativa e participação

social; de qualidade do gasto, eficiência e compartilhamento na gestão; e de melhoria

dos indicadores institucionais, administrativos, econômicos, sociais e humanos, com

ênfase nas prioridades estratégicas do Governo, regionais ou setoriais, nos termos

dos artigo 2º e da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art.  4º  -  As  diretrizes  estabelecidas  no  PMDI  serão  implementadas  com  a

participação de órgãos e entidades da administração pública em parceria com os

governos federal e municipais, a iniciativa privada, organizações não governamentais

e entidades da sociedade civil organizada.

Art.  5º - A implementação do PMDI se dará por meio dos Planos Plurianuais de

Ação Governamental - PPAGs - e das Leis Orçamentárias Anuais.

Parágrafo único - A alteração dos Programas Estruturadores do PPAG 2008-2011,
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reunidos sob a denominação Carteira de Programas Estruturadores, se fará por meio

das leis que instituírem os PPAGs ou que efetuarem suas revisões.

Art. 6º - Compete à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão coordenar a

execução do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI, de acordo com a

Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO**

(a que se refere o art. 1º da Lei nº de de 2011)”

-  Publicado,  fica  o  projeto  em  poder  da  Mesa,  aguardando  sua  publicação em

essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.

**  -  O  texto  correspondente  ao  Anexo  encontra-se  disponível  em

http://www2.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/hotsites/planejamento/pmdi/doc

s/pmdi_2011_2030.pdf

OFÍCIOS

Do  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Meio  Ambiente,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  n° 664/2011 ,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Meio Ambiente. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 664/2011.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas  ao Projeto  de  Lei  n° 1.561/2011,  em atenç ão a pedido  da  Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.561/2011.)

Da Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires, Chefe de Gabinete de Educação, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  n° 344/2011 ,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 344/2011.)

Da Sra.  Marta  de Sousa Lima,  Chefe de Gabinete da Secretaria  de Saúde (2),

prestando  informações  relativas  aos  Projetos  de  Lei  n°s  697  e  1.204/2011,  em

atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de

Lei.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos
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oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.338/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade de que, em 60% (sessenta por cento) de toda a

frota  de  veículos  pertencente ao Poder  Executivo do Estado ou que a  ele preste

serviços, sejam utilizados pneus reformados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os órgãos da administração pública estadual direta e indireta usarão nos

veículos  a eles  pertencentes ou que estejam a seu serviço pneus reformados ou

ecologicamente corretos.

§ 1º - Entende-se por ecologicamente correto o pneu reformado que por si só cause

ao homem e ao meio ambiente menor impacto referente à dispersão de poluentes na

atmosfera.

§ 2º - A exigência contida no “caput” deste artigo se refere ao índice mínimo de 60%

(sessenta  por  cento)  da  frota  dos  veículos  próprios  ou  terceirizados,  estando

excluídos  do  cumprimento  desta  lei  os  veículos  que  não   dispõem  de  pneus

ecologicamente corretos no mercado.

Art. 2º - A substituição ou adaptação da frota de que trata o art. 1º desta lei será

detalhada em cronograma a ser elaborado pelo Poder Executivo, assegurados:

I  -  aos contratos em vigência firmados com concessionários, permissionários ou

prestadores de serviços cujos veículos não se enquadrem nos ditames desta lei, o

seu fiel cumprimento, ressalvando-se que, em caso de renovação, será obrigatória a

inclusão de cláusula que possibilite o cumprimento desta lei.

II - a renovação do percentual mínimo até o prazo improrrogável de cinco anos.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Bonifácio Mourão

Justificação:  A preocupação  com  o  meio  ambiente  é  um  dos  temas  principais

tratados nos parlamentos de todo o mundo. Não é de se espantar, pois a degradação

dos recursos naturais já vem demonstrando seus maléficos resultados por meio da

ocorrência  de  diversas  catástrofes  nos  últimos  anos.  A  sociedade  ainda  não
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encontrou formas de colocar um ponto final em várias ocorrências provocadas pelo

homem  e  que  degradam  o  meio  ambiente.  Enquanto  não  se  descobrem  essas

fórmulas, necessária é a criação de mecanismos capazes de atenuar e diminuir  a

ação humana  na  degradação ambiental.  Nesse contexto,  a  reutilização de pneus

torna-se uma das possibilidades concretas de redução de uma das maiores ameaças

produzidas pela sociedade: o descarte de pneus usados no meio ambiente.

Hoje, a rigor, a reutilização de pneus já é possível na indústria de construção civil,

com  sua  aplicação  na  massa  asfáltica  e  na  fabricação  de  muros  e  arrimos  de

contenção de encostas. Entidades conservacionistas têm transformado pneus usados

em matéria-prima para a fabricação de móveis para uso em áreas externas de livre

circulação, como jardins, praças e espaços de eventos públicos.

O objetivo deste projeto de lei é forçar a utilização de pneus usados, chamados de

ecologicamente corretos, nos veículos pertencentes ao Poder Executivo do Estado ou

a seu serviço.  Afinal  de  contas,  a reutilização de pneus usados na circulação de

veículos contribui,  para diminuir  a  poluição provocada pelo descarte de pneus em

locais impróprios como aterros, lotes vagos ou rios, evitando, também, a poluição

causada pela queima indiscriminada de pneus, ação que provoca a emissão de gases

tóxicos e nocivos ao homem e ao meio ambiente.

Outro aspecto importante desse projeto, caso venha a se transformar em lei, é a

preocupação  com  a  eficiência  da  aplicação  dos  recursos  públicos  ao  possibilitar

melhor aproveitamento econômico junto à logística de transportes do Estado. Isso

porque, conforme estudos recentes, o uso de pneus ecologicamente corretos pode

gerar uma redução de até 40% do valor aplicado na manutenção da frota com a

utilização exclusiva de pneus novos.

Na  análise  econômica  da  matéria  em  tela,  deve-se  observar  outra  importante

variável  que  essa  proposição  encerra:  a  do  aumento  de  vagas  no  mercado  de

trabalho. De fato, o enorme contingente de oficinas de recuperação de pneus usados

ganhará aumento  na demanda para seus  produtos.  Isso,  sem sombra  de dúvida,

possibilitará o incremento no número de vagas de trabalho no segmento automotivo,

que se encontra espalhado por todo o território mineiro.

Que  este  projeto  de  lei  possa  servir  de  provocação  ao  Poder  Legislativo  para
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analisar  esse assunto em sua dimensão maior:  a  utilização de pneus reformados

como  medida  economicamente  viável  para  contribuir  na  preservação  do  meio

ambiente.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização Financeira  para  parecer,  nos termos do art.  188,  c/c   o  art.  102,  do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 2.339/2011

Declara de utilidade pública a Associação Pinheiro - AP -, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pinheiro - AP -, com sede

no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Bosco

Justificação: A Associação Pinheiro - AP - é uma sociedade de direito privado , de

natureza associativa, sem fins lucrativos, beneficente e de assistência social, com a

atuação em Belo Horizonte, onde desenvolve importante trabalho junto aos jovens da

Vila Pinho, capacitando-os para o mercado de trabalho.

Com seu estatuto devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas

Jurídicas, conforme cópia anexa, e no exercício de suas atividades ininterruptamente

há mais de ano, a Associação é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade,

que desenvolvem atividades voluntárias.

Pela sua importância junto à comunidade da Vila Pinho, contamos com o apoio dos

nobres pares na aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.340/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Conselheiros  Tutelares  de Minas

Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Conselheiros

Tutelares de Minas Gerais - Acontemg -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A Associação dos Conselheiros Tutelares de Minas Gerais - Acontemg

-, com sede no Município de Belo Horizonte, fundada em 21/5/93, é uma entidade

filantrópica com personalidade jurídica de direito  privado, sem fins  lucrativos e de

duração indeterminada.

A  Associação  está  em  pleno  e  regular  funcionamento  há  mais  de  18  anos,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

A Associação tem por finalidade congregar os Conselheiros Tutelares do Estado de

Minas Gerais; defender e reinvindicar os interesses de seus associados; promover o

intercâmbio entre os Conselheiros Tutelares filiados, buscando através da troca de

experiências o aprimoramento das funções exercidas pelos Conselheiros, bem como

proporcionar  uma melhor  integração  entre  eles;  promover  uma ação  integrada  e

consciente  entre  os  Conselheiros  Tutelares  e  a  sociedade  civil,  órgãos

governamentais e não governamentais, Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,

Ministério  Público  a  demais  setores  da  comunidade,  inclusive  com  o  Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Tem  ainda  por  finalidade  difundir  a  importância  do  Conselheiro  Tutelar  na

comunidade, dada a relevância do serviço público que é prestado a esta; organizar

reuniões,  cursos,  palestras,  conferências  e  similares  que  visem  contribuir  para  o

enriquecimento  da  prática  cotidiana  dos  Conselheiros  Tutelares;  garantir  o

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, em observância à legislação

em  vigor;  manter  um  arquivo  histórico  a  serviço  dos  associados;  criar  órgãos

representativos  que facilitem  a  intervenção dos  Conselheiros  Tutelares  frente  aos

problemas de cada região; promover voluntariado em benefício dos assistidos pelos

programas sociais da associação.

Ainda no cumprimento de suas finalidades, a Associação deve promover, fomentar
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e difundir ações e atividades de defesa dos direitos humanos e civis; editar livros,

revistas,  jornais,  boletins  e  veicular  programa  de  rádio  e  televisão,  visando  à

promoção da defesa dos direitos da criança e do adolescente; promover campanhas

ou  participar  daquelas  já  em  curso,  com  o  objetivo  de  ajudar  as  populações

necessitadas.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de grande importância para

a associação,  uma vez que o trabalho poderá  ser  ampliado e  continuar  trazendo

benefícios aos associados e à população.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 2.341/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Capelania e Amparo aos Excluídos,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Capelania e Amparo

aos Excluídos, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  de Capelania e Amparo aos Excluídos, com sede no Município de Belo

Horizonte, sem fins lucrativos que tem por finalidade o amparo e auxilio dos excluídos

da sociedade na luta por seus direitos, além de contribuir com os diversos níveis de

governo nos  projetos  que tenham por  objetivo  melhorar  as condições  de vida  da

pessoas excluídas ou marginalizadas.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,

cor,  sexo,  condição social  das  pessoas assistidas  e  atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a Associação se encontra em pleno e regular funcionamento há



1207
____________________________________________________________________________

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 2.342/2011

Dá denominação de Rodovia Raul Andrade Cobra à rodovia que liga os Municípios

de Borda da Mata e Tocos do Moji.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  denominado  Rodovia  Raul  Andrade  Cobr a  a  rodovia  que liga  os

Municípios de Borda da Mata e Tocos do Moji.

Parágrafo único - O trecho rodoviário de que trata esta lei faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Raul Andrade Cobra foi Prefeito de Borda da Mata, cargo que ocupou

por mais de 15 anos, entre os anos de 1927 a 1942, em uma longa e bela caminhada

política.  O Distrito  de  Tocos  do Moji  foi  criado durante  a  sua administração e  se

tornaria  um  Município  emancipado  graças  a  futuras  administrações  que  deram

seguimento à sua ideia inicial.

Homem visionário,  teve uma destacada atividade política, marcada por obras de

grande relevância para a municipalidade e que impulsionaram o desenvolvimento de

Borda da Mata e da região, como construção de estradas, praças, prédios públicos,

quartel, colégios, escolas rurais, entre outras.

Teve seus passos seguidos por seu filho José de Andrade Cobra, que também foi

Prefeito de Borda da Mata e lutou pela emancipação do Distrito de Tocos do Moji, o

que veio a acontecer no mandato de seu neto Luiz Carlos Cobra.
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Raul Andrade Cobra deixou uma importante contribuição para a política mineira, em

especial para o Sul de Minas, com relevantes serviços prestados à comunidade. Por

todas as suas realizações em prol do povo de Borda da Mata e da região, reveste-se

de grande relevância a denominação aqui proposta e, com certeza, encontrará eco

em  toda  a  população  sul-mineira,  em  virtude  das  notórias  qualidades  e  dos

importantes serviços por ele prestados à comunidade, que sempre o respeitou.

Cabe salientar que o trecho ao qual  se pretende dar denominação faz parte do

Programa de Pavimentação de Ligações  e  Acessos Rodoviários  aos Municípios  -

Proacesso -,  da  Secretaria  de Estado de Transportes e  Obras Públicas,  que tem

como finalidade  contribuir  para  o  desenvolvimento  socioeconômico  de  Municípios

com baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - e precária conexão com a rede

viária principal, por meio da melhoria e pavimentação da infraestrutura rodoviária de

acesso.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.343/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos Moradores dos Bairros do

Juncal e Jardim, com sede no Município de Extrema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos Moradores dos

Bairros do Juncal e Jardim, com sede no Município de Extrema.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação de Amigos Moradores dos Bairros do Juncal e Jardim,

com sede no Município Extrema, é associação civil, sem fins lucrativos e econômicos.

Tem por finalidade a defesa dos interesses comuns e o bem-estar dos moradores

para  buscar  melhorias  como saneamento  básico,  saúde,  educação,  lazer,  cultura

entre outras benfeitorias.
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A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares à aprovação

do projeto apresentado.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 2.344/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Raul  Soares  a  área  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Raul Soares a

área habitada às margens da Rodovia MG-329, no trecho compreendido entre o Km

64,7 e o Km 74, totalizando 9,3km.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Luiz Carlos Miranda

Justificação:  O Município  de Raul  Soares é  cortado pela Rodovia MG-329,  que

exerce papel de extrema relevância para o desenvolvimento da cidade. A ocupação

do solo urbano segue o traçado da rodovia há várias décadas, mas, antes mesmo de

sua construção, certas áreas por onde ela passa já estavam ocupadas. Diante disso,

a relação entre a ocupação do solo e a rodovia vem sendo abalada pelas normas

relativas às faixas de domínio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais - DER-MG, bem como pela limitação do perímetro urbano.

Usando das atribuições previstas no art. 30 da Carta Federal de 1988, o Município

editou  a  Lei  Municipal  nº  1.740,  de  7/4/88,  que  estabeleceu  a  delimitação  do

perímetro urbano da cidade do Km 64,7 ao Km 74, totalizando 9,3km. Porém o órgão

estadual  define como perímetro urbano apenas 1,7km, mais precisamente do Km

67,5 ao Km 69,2, de modo que uma grande faixa de área construída e habitada e

outras ainda a serem ocupadas e habitadas encontram-se em constante conflito, por

não serem abrangidas por tal perímetro.

Tal definição de perímetro urbano adotada pelo DER-MG vem causando diversos
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transtornos  a  toda  a  comunidade,  que  se  vê  impedida  de  promover  reformas  e

melhorias em suas residências em virtude da limitação imposta pelo órgão estadual

em detrimento da lei municipal citada e da realidade vivida por centenas de pessoas.

Com as razões expostas, espera-se o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c  o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.345/2011

Dispõe sobre a Comissão de Exames Especiais do Detran-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Acrescente-se ao art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995, os

seguintes parágrafos.

“Art. 6º - (...)

§  1º  -  Será  instalada  em  cada  uma  das  cidades-sede  das  Regionais  dos

Departamentos da Polícia Civil uma Comissão de Exames Especiais do Detran-MG

para realização do processo de habilitação de condutor de veículo automotor com

deficiência física.

§ 2º - No caso de comprovada insuficiência de demanda por exames iniciais em

uma cidade-sede ou por justificada necessidade de racionalização dos serviços, o

Detran-MG poderá extinguir ou deixar de instalar Comissão de Exames Especiais,

transferindo  suas  atribuições  para  a  Comissão  instalada  em  cidade-sede  que  se

localize a não mais de 150 (cento e cinquenta) quilômetros de distância.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  Para  que  as  pessoas  com  deficiência  física,  residentes  em  Minas

Gerais,  possam  obter  habilitação  para  conduzir  veículo  automotor  é  necessário,

atualmente,  o deslocamento  até Belo Horizonte,  única cidade onde está  instalada

uma Comissão de Exames Especiais do Detran-MG. A Comissão é responsável por

realizar  o  exame de  aptidão  física  e  mental  do  candidato  com  deficiência  física,

conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro e nas Resoluções do Contran.
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Trata-se,  claramente,  de  uma  situação  que  cria  dificuldades  e  que  traduz  um

tratamento desigual  entre cidadãos,  já  que para os  demais  candidatos é possível

realizar  todo  o  procedimento  de  habilitação  nas  cidades-sede  das  Delegacias

Regionais da Polícia Civil. Para corrigir essa situação, apresentamos esse projeto de

lei, que, ao alterar o art. 6º da Lei nº 12.032, de 1995, dispõe sobre a instalação de

Comissões de Exames Especiais em várias cidades do Estado. É oportuno ressaltar

que o artigo original, que se pretende alterar, resultou da Emenda nº 8, da Comissão

de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei nº 535/95. Aprovado e sancionado, o

dispositivo foi regulamentado pelo Decreto nº 42.228, de 2009, o que demonstra o

reconhecimento por  parte do  Poder  Executivo  da importância e da pertinência da

matéria. Contamos, portanto, com a colaboração de nossos ilustres colegas para o

aprimoramento  do  ordenamento  jurídico  estadual  e  para  que  se  dê  tratamento

isonômico às pessoas com deficiência física, no processo de habilitação para dirigir

veículos automotores.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública, da

Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.

188, c/c  o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 2.346/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do  Bairro  Vila  Militar  -

Amovim -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Vila Militar - Amovim -, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Rosângela Reis 

Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Vila Militar - Amovim - é uma

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, que tem como objetivos

unir  os  moradores  do  bairro,  a  fim  de  possibilitar  uma  atuação  conjunta,  no

encaminhamento  das  reivindicações  por  melhorias  do  bairro  e  por  melhores

condições  de  vida  para  os  moradores,  representando-os  e  defendendo  seus
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interesses  perante  os  poderes  públicos  federal,  estadual,  municipal  e  entidades

privadas, no que se refere direta ou indiretamente a saúde, educação, cultura, lazer,

transporte, habitação, segurança, etc. A documentação apresentada confirma que a

sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade

está em funcionamento regular, atendendo, desta forma, os requisitos legais. Por sua

importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,   para  deliberação,  nos  termos  do art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 2.347/2011

Declara de utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental - Arpa -,

com sede no Município de Belo Oriente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional  de Proteção

Ambiental - Arpa -, com sede no Município de Belo Oriente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Rosângela Reis 

Justificação: A Associação Regional de Proteção Ambiental - Arpa - é uma entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, que tem como objetivos promover

na esfera administrativa e junto ao Ministério Público e Poder Judiciário a defesa de

bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio

ambiental e ecológico sob todos os seus aspectos, ao patrimônio cultural, aos direitos

humanos e dos povos. A documentação apresentada confirma que a sua diretoria é

constituída  por  pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em

funcionamento  regular  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos  legais.  Por  sua

importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.348/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Ferroviários - Acofer -, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Ferroviários -

Acofer -, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Rosângela Reis 

Justificação: A Associação Comunitária Ferroviários - Acofer - é uma entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, que tem como objetivo congregar os

moradores,  através  de  manifestações  e  ações  diretas,   comprometendo-se  a

propugnar,  prioritariamente,  pela  melhoria  da  qualidade  de  vida  em  sua  área  de

atuação,  bem  como  estimular  e  apoiar  a  defesa  dos  interesses  comunitários,

fomentando  o  desenvolvimento  do  espírito  associativo,  buscando  e  oferecendo

subsídios,  sempre  que  possível,  com  recursos  técnicos,  materiais  e  humanos.  A

documentação apresentada confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento  regular,

atendendo, desta forma, os requisitos legais. Por sua importância, contamos com o

apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 2.349/2011

Acrescenta artigos à Lei n° 13.772, de 11 de dezemb ro de 2000, que dispõe sobre o

registro e a divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 13.772, de 11 de dezembro de 2000, fica acrescida dos seguintes

artigos:

“Art. 4º-A - Semestralmente, o poder público publicará, no diário oficial do Estado,

um balanço, dividido por Regiões Integradas de Segurança Pública, do número de
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portarias de inquéritos policiais instaurados e concluídos, bem como dos Registros de

Eventos de Defesa Social - Reds - que envolvam os seguintes crimes:

I - homicídio;

II - latrocínio;

III - lesão corporal seguida de morte;

IV - extorsão mediante sequestro seguida de morte;

V - estupro seguido de morte.

§ 1º - O balanço de que trata o “caput”  será publicado nas páginas da internet da

Polícia  Civil  do  Estado de Minas Gerais  e  da Polícia Militar  do  Estado de Minas

Gerais e será enviado para o Ministério  Público do Estado de Minas Gerais,  bem

como para a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais.

Art.  4º-B  -  A sonegação,  a  retenção,  o  desvio  ou  a  subtração  de  informações

constantes nos balanços, bem como o atraso no seu fornecimento ou o impedimento,

sob qualquer  modalidade,  implica  responsabilização administrativa  e multa para  o

agente responsável, nos termos de regulamento específico, limitada a 10.000 Ufemgs

(dez mil  Unidades Fiscais  do Estado de Minas Gerais),  sem prejuízo das demais

sanções legais.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Como é de sabença geral,  em Minas,  inúmeros inquéritos policiais

permanecem  em  aberto,  sem  apontar  suspeitos.  Estima-se  que,  para  cada  dez

assassinatos em nosso Estado, a Polícia Civil não consegue descobrir a autoria em

quatro. No caso dos homicídios, se a demora para elucidar o caso chega a 20 anos, o

crime prescreve, e o assassino não pode ser punido. Ressalte-se que, quanto mais

antigo o crime, menor a chance de identificar as testemunhas e os autores do fato.

Nosso projeto tem por objetivo determinar que o poder público mantenha um banco

de dados com a finalidade de registrar  os índices de violência e criminalidade no

Estado,  envolvendo  os  crimes  mais  repudiados  pela  sociedade,  quais  sejam  os

violentos que atentam contra a vida. A divulgação dos balanços tem a finalidade de
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proporcionar  a  necessária  transparência  dos  atos  administrativos  como forma  de

possibilitar o controle social e a fiscalização dos serviços prestados pelo Estado.

Isso posto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização Financeira  para  parecer,  nos termos do art.  188,  c/c   o  art.  102,  do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 2.350/2011

Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de São João Batista do

Glória, com sede no Município de São João Batista do Glória.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de São João

Batista do Glória, com sede no Município de São João Batista do Glória.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Ulysses Gomes

Justificação: O Lar São Vicente de Paulo de São João Batista do Glória  é uma

associação civil de direito privado, beneficente, com fins não econômicos, e tem por

finalidade a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção

humana,  prestando  assistência  gratuita  aos  reconhecidamente  pobres,  em

estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos.

Cumprindo os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, peço apoio

para a aprovação desta meritória proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.351/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.268/2007)

Obriga a Rede Estadual de Ensino a fornecer merenda diferenciada para estudante

diabético.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a Rede Estadual de Ensino obrigada a fornecer merenda diferenciada
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para estudante clinicamente considerado diabético.

Parágrafo  único  -  A condição de diabético  deverá  ser  informada à  Diretoria  da

Escola  de  lotação  do  aluno,  pelo  aluno  ou  responsável,  mediante  laudo  médico

competente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Duilio de Castro

Justificação: Este projeto de lei em causa tem por objetivo fazer com que a rede

pública estadual  de ensino distribua merenda escolar  diferenciada para os  alunos

considerados clinicamente diabéticos. Hoje todos sabemos que,  embora haja uma

preocupação generalizada dos nutricionistas que militam na área da rede pública de

ensino, no que tange à qualidade da merenda escolar, não há preocupação com a

nutrição de alunos considerados diabéticos. Segundo relatos de mães de alunos, em

ambientes de festa escolar ou mesmo no dia a dia, eles são compelidos a lanchar

alimentos  ricos  em  açúcares,  o  que  acaba  por  prejudicar  sua saúde.  A diabetes

ocorre  cada  vez  mais  precocemente,  e  existem  muitos  jovens  fazendo  uso  de

insulina. A diabetes é uma questão de saúde pública, portanto não podemos nem

devemos nos descuidar.

Peço, pois, apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto. 

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 163/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.352/2011

Institui  a  Política  Estadual  de  Aquisição  Direta  da  Agricultura  Familiar  -

PAAFamiliar .

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Aquisição  Direta  da  Agricultura

Familiar - PAAFamiliar -, voltada aos agricultores familiares que se enquadrem nos

conceitos  da  Lei  Federal  nº  11.326,  de  24  de  julho  de  2006,  bem  como  suas

associações e cooperativas.

Art.  2º  -  São  objetivos  da  Política  Estadual  de  Aquisição  Direta  da  Agricultura
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Familiar - PAAFamiliar:

a) fomentar a organização e modernização da produção e melhorar o escoamento

dos produtos da agricultura familiar;

b) estimular a produção da agricultura familiar, contribuindo para a prática de preços

adequados e ampliação do mercado de consumo dos seus produtos;

c)  favorecer  a  aquisição  dos  produtos  provenientes  da  agricultura  familiar  nas

compras realizadas pelos órgãos públicos estaduais.

Art. 3º - Para a consecução dos objetivos listados no art. 2º desta lei, o Estado, por

meio de seus órgãos, aplicará no mínimo 30% dos recursos destinados à aquisição

de gêneros alimentícios “in natura” ou manufaturados para o suprimento de hospitais

públicos,  presídios,  escolas  públicas,  instituições  de  amparo  social,  entre  outras

entidades, na compra direta, mediante chamada pública, de produtos da agricultura

familiar.

§  1º  -  A  condição  de  agricultor  familiar  é  verificada  atendidos  os  requisitos

apontados no art. 1º e será comprovada mediante declaração a ser expedida pelo

órgão competente;

§  2º  -  A aquisição a  que  se refere o  “caput”  será  feita  até  o  valor  máximo de

R$12.000,00 por ano, para cada agricultor a ser multiplicado pelo número total deles,

quando se tratar de associação ou cooperativa;

§  3º  -  A observância  do  percentual  disposto  no  “caput”  poderá  ser  dispensada

quando presente uma das seguintes circunstâncias:

I  -  não  atendimento  das  Chamadas  Públicas  pelos  agricultores  ou  suas

organizações;

II - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente pelo agricultor

ou sua organização;

III - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios por

parte dos agricultores ou suas organizações;

IV - incidência de pragas ou acidente natural que resulte na perda da produção dos

agricultores familiares;

V – constatação de condições higiênico-sanitárias inadequadas.

Art. 4º - A gestão da Política Estadual de Aquisição Direta da Agricultura Familiar -
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PAAFamiliar - será colegiada, garantida a participação de pelo menos três entidades

de representação de agricultores familiares, conforme dispuser o regulamento.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  Basilado  no  objetivo  fundamental  estampado  na  Constituição  da

República de  erradicar  a  pobreza e  a  marginalização e reduzir  as  desigualdades

sociais  e regionais,  e considerando que a política agrícola,  agrária e fundiária  do

Estado  deve  atender,  preferencialmente,  aos  agricultores  familiares  e  aos

beneficiários  de  projetos  de  assentamentos,  quilombolas,  pescadores  artesanais,

extrativistas e indígenas, apresentamos a presente proposição.

A promoção do desenvolvimento  nacional  sustentável  é  princípio  basilar  para  a

ação dos governos, assim como o tratamento igualitário, que consiste em considerar

desigualmente  os  desiguais,  à  medida  que  se  desigualam  e  temos  nas  políticas

públicas agrárias a perspectiva de criar  oportunidades de trabalho e de progresso

social e econômico a trabalhadores rurais.

Considerando que o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a

aquisição  de  gêneros  alimentícios  diversificados,  produzidos  em  âmbito  local  e

preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais,

é  objetivo  da  política  pública  do  Estado,  visamos  fomentar  e  potencializar  a

comercialização  da  produção  agrícola  de  assentados,  quilombolas  e  agricultores

familiares  tradicionais,  explorando  oportunidades  dentro  do  próprio  governo  do

Estado e alinhavando parcerias. Ou seja, o governo, que é um grande comprador de

alimentos,  se comprometeria  a comprar  parte da  produção vinda dos agricultores

familiares tradicionais, assentados, quilombolas, pescadores e indígenas.

A  proposta  depende  da  integração  de  todas  as  esferas  de  governo  para  o

cumprimento de meta. Assim, os resultados serão mais efetivos, de forma rápida e

com menor custo, potencializando as ações da Política Estadual de Aquisição Direta

da Agricultura Familiar – PAAFamiliar.

Um  diagnóstico  das  oportunidades  de  comercialização  mais  viáveis  deve  ser

identificada  nas  Pastas  de  Saúde,  Educação,  Desenvolvimento  Social  e
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Administração Prisional - todas grandes compradoras de alimentos. Com os demais

órgãos da administração direta e indireta nas áreas de habitação, meio ambiente e

desenvolvimento  sustentável,  trabalho  e  emprego,  turismo,  esporte  e  juventude,

desenvolvimento econômico, regional e política urbana, ciência, tecnologia e ensino

superior, cultura, agricultura, pecuária e abastecimento,  deve-se também identificar

possibilidades de parcerias, principalmente em infraestrutura, lazer e cultura.

Para o governo, trata-se de uma iniciativa que vem beneficiar todos os envolvidos,

pois  além  de  garantir  mercado  e  renda  aos  agricultores  familiares,  removendo

atravessadores e valorizando a cultura mineira, não acrescenta despesas ao Estado,

uma vez  que  apenas  direciona  as  aquisições  de  alimentos  já  programadas  pelo

Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização Financeira  para  parecer,  nos termos do art.  188,  c/c   o  art.  102,  do

Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS

Nº  1.377/2011,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a concessão do

título  de  Cidadão  Honorário  ao  Senador  Paulo  Paim  pelos  relevantes  serviços

prestados,  no Congresso Nacional,  em defesa dos aposentados  e  da  previdência

pública  e  na luta por  um salário  mínimo digno para  todos  os trabalhadores.  (-  À

Comissão do Trabalho.)

Nº 1.378/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Procuradoria-Geral  de  Justiça  pedido  de  providências  para  que  seja  instalado

procedimento investigatório para apurar denúncias feitas pelos moradores de Sabará

sobre  a  ausência  de  rede  de  alimentação  de  água  potável  na  comunidade  de

Palmital, Distrito de Ravena, no Município de Sabará.

Nº 1.379/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Desenvolvimento  Regional  pedido  de  providências  para  que  seja

firmado convênio com a Prefeitura Municipal de Sabará para construção, em caráter

de urgência, da rede de alimentação de água potável na comunidade de Palmital,

Distrito de Ravena, no Município de Sabará.



1220
____________________________________________________________________________

Nº 1.380/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja firmado convênio com a

Prefeitura Municipal de Sabará para a construção, em caráter de urgência, da rede de

alimentação  de água  potável  na  comunidade de  Palmital,  Distrito  de  Ravena,  no

Município de Sabará. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 1.381/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa Social  pedido  de  providências  para  aumentar  o  número  de

policiais militares e de viaturas que atendem o Bairro Castelo, em Belo Horizonte,

tendo em vista os constantes assaltos na região.

Nº 1.382/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para o aumento do efetivo de

policiais  civis  no  Município  de Uberlândia,  em especial  para os  cargos de  Perito,

Médico-Legista,  Delegado  e  Detetive.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Nº 1.383/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Presidência  da  da  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  a  interrupção  do

abastecimento de água na Cidade de Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte,

especificamente sobre os aspectos que menciona.

Nº 1.384/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Presidência de Cemig pedido de informações sobre a denúncia feita pela Copasa de

que a falta de abastecimento de água no Município de Ibirité, Região Metropolitana de

Belo Horizonte, se dá em virtude de insuficiência de energia fornecida pela Cemig

para bombear água para a região. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 1.385/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão pedido de providências para que

sejam atendidas as reivindicações dos servidores em greve na Universidade Federal

de Minas Gerais. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.386/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  de  Minas  e  Energia pedido de  providências  para incluir,  em caráter  de

urgência, o Município de Uberlândia no traçado do ramal de etanolduto do Sistema

Integrado de Transporte do Etanol,  que será implantado no Triângulo Mineiro pela
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Petrobras.

Nº 1.387/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Presidência  da  Petróleo  Brasileiro  S.A -  Petrobras  -  pedido  de  providências  para

incluir, em caráter de urgência, o Município de Uberlândia no traçado do ramal de

etanolduto do Sistema Integrado de Transporte do Etanol,  que será implantado no

Triânulo Mineiro por essa empresa. (- Distribuídos à Comissão de Minas e Energia.)

Nº 1.388/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para aumentar o número de policiais

militares e de viaturas que atendem o Bairro Castelo, em Belo Horizonte, tendo em

vista os constantes assaltos na região. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.389/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  da  Educação  pedido  de  providências  para  que  sejam  atendidas  as

reivindicações dos servidores em greve na Universidade Federal de Minas Gerais. (-

À Comissão de Educação.)

Nº 1.390/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral  do  DNIT  pedido  de  providências  para  o  retorno  do  processo  de

licitação  das  obras  de  modernização do Anel  Rodoviário  de  Belo  Horizonte  e  de

duplicação da BR-381, entre Belo Horizonte e João Monlevade. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 1.391/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para o aumento do efetivo de policiais

civis  no Município  de Uberlândia,  em especial  para  os  cargos de Perito,  Médico-

Legista, Delegado e Detetive. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.392/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral  da  Arsae-MG  pedido  de  providências  para  a  regularização  do

abastecimento  de  água  da  cidade  de  Ibirité,  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte, pela Copasa-MG.

Nº 1.393/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Presidência  da  Copasa-MG  pedido  de  providências  para  solucionar  a  falta  de

abastecimento  de  água  na  cidade  de  Ibirité,  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)
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Nº 1.394/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Presidência do Tribunal de Justiça pedido de providências para a nomeação de novos

magistrados em Minas Gerais. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.395/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Supremo Tribunal Federal pedido de providências para a publicação,

em  caráter  de  urgência,  do  acórdão  referente  ao  julgamento  da  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 4.167, que aprovou a obrigatoriedade do pagamento do piso

nacional do magistério, conforme prevê a Lei Federal nº 11.738/2008. (- À Comissão

de Educação.)

Nº 1.396/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral  da  Arsae-MG  pedido  de  providências  para  que  a  Copasa-MG

solucione  a  falta  de  saneamento  básico  em  Ibirité  e  Contagem,  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.397/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Presidência da Cemig pedido de informações sobre a segunda explosão de bueiros

no Centro da Capital, em menos de 40 dias, e sobre a realização de concurso público

para contratação de técnicos para a  manutenção das redes dessa Companhia.  (-

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Elismar Prado.

Anexe-se  ao  Requerimento  nº  1.230/2011  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.)

Nº 1.398/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Presidência  da  Copasa-MG  pedido  de  providências  para  solucionar  a  falta  de

saneamento básico na Região Metropolitana de Belo Horizonte. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº 1.399/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Caxambu  pelos  110  anos  de

emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.400/2011, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado ao

Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências com vistas à utilização do

Disque-Denúncia  -  181 para  o  recebimento  de  denúncias  anônimas  de casos  de

"bullying",  conforme sugestão  do Secretário  de  Defesa  Social.  (-  À  Comissão de
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Segurança Pública.)

Nº 1.401/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de informações sobre a previsão de instalação de passarelas na

MG-424.

Nº 1.402/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de informações sobre a previsão de instalação de

passarelas na MG-424.

Nº  1.403/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Chefia  da  Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  14ª  Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  informações  sobre  as  providências

tomadas por essa Polícia em relação à apreensão de drogas realizada pela PMMG

em 27/7/2011.

Nº 1.404/2011, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do

Jequitinhonha  pedido  de  informações  sobre  a  observância,  por  parte  da  Anglo

American, no empreendimento denominado Projeto Minas-Rio, referente à lavra de

minério de ferro no Município de Conceição do Mato Dentro, do plano diretor desse

Município  e  sobre  o  respeito  aos  limites  de  unidades  de  conservação  federais,

estaduais e municipais na região.

Nº 1.405/2011, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à  Presidência  da  Unidade  Regional  Colegiada  do  Jequitinhonha  pedido  de

informações sobre o questionamento contido no item 3.2. do documento "O Projeto

Minas-Rio e o desafio do desenvolvimento territorial integrado e sustentado: a grande

mina em Conceição do Mato Dentro", segundo o qual as entidades que tinham poder

de  voto  no  processo  de  licenciamento  ambiental  desse  empreendimento,  de

responsabilidade  da  Anglo  American,  não  levaram  a  discussão  da  matéria  para

exame do Conselho Estadual da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço.

Nº 1.406/2011, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Cemig pedido de informações sobre a política de tarifa social por ela praticada.

Nº 1.407/2011, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à  Cemig  pedido  de  informações  sobre  a  média  mensal  de  cortes  de  energia
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realizados  no  Estado  por  falta  de  pagamento;  sobre  o  perfil  socioeconômico

predominante das famílias  que se encaixam nessa situação;  sobre  as  regiões  do

Estado onde o corte por falta de pagamento é mais frequente; sobre o tempo médio

para  que  as  famílias  regularizem  sua  situação  e  tenham  a  energia  religada.  (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 1.408/2011, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas pedido de providências para promover, com

urgência, a classificação dos corpos de água situados nos Municípios de Conceição

do Mato Dentro,  Alvorada de Minas e Dom Joaquim, tomando como parâmetro a

qualidade  das  águas  dos  Córregos  Zalu,  São  José  de  Campinas,  da  Onça  e

Taporoco.

Nº  1.409/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Juízo e ao Ministério Público na Comarca de Turmalina pedido de

providências para dar prosseguimento à execução constante dos Autos nº 0001364-

67.2010.8.13.0697, em que são partes Paulo Antônio Luiz de Azevedo e outros e

ArcelorMittal  Inox  Brasil,  tendo em vista  denúncias  de  morosidade no andamento

processual  do  referido  feito  apresentadas durante  a 15ª  Reunião Ordinária  dessa

Comissão.

Nº 1.410/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de apoio ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte em face das notícias

veiculadas pela imprensa acerca da ação civil pública por improbidade administrativa

interposta pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público.

Nº  1.411/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Procurador de Justiça com atuação junto ao Tribunal de Justiça

Militar as notas taquigráficas da 16º Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de

providências para que apure a conduta do Maj. PM Angelo Raffaelle Russo e do Cel.

PM Marco Aurélio  do Valle,  em razão do não comparecimento à referida reunião,

apesar de convocados para esse evento.

Nº  1.412/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  aos  comandos  dos  batalhões,  companhias  e  companhias

independentes  da  PMMG as  notas  taquigráficas  da  16ª  Reunião  Ordinária  dessa
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Comissão, cópia do Parecer nº 5.203/2011, da Procuradoria-Geral da ALMG, e pedido

de providências para que seja dada ampla publicidade a esses documentos, inclusive

com  sua  fixação  em  locais  públicos  e  utilização  de  outros  meios  de  divulgação

disponíveis.

Nº  1.413/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  aos  Juízes,  Juízes  Auditores  e  Procuradores  da  Justiça  Militar  as

notas taquigráficas da 16ª Reunião Ordinária dessa Comissão, cópia do Parecer nº

5.203/2011, da Procuradoria-Geral da ALMG, e pedido de providências para que seja

dada ampla publicidade a esses documentos, inclusive com sua fixação em locais

públicos e utilização de outros meios de divulgação disponíveis.

Nº  1.414/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidente da República pedido de providências para que incremente

a utilização dos "softwares" públicos desenvolvidos pelo Ministério do Planejamento,

tendo em vista a potencial economia de recursos que poderá advir da utilização de tal

ferramenta,  em  contraposição  à  utilização  de  outros  tipos  de  "softwares",  cuja

aquisição recente demandou recursos da ordem de R$20 milhões.

Nº  1.415/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que reforce

o  policiamento  e  para  que  sejam  realizadas  "blitzes"  nos  acessos  a  Sabará,

especialmente nas Avenidas Borba Gato e dos Andradas, tendo em vista denúncias

recebidas por essa Comissão de abandono de cadáveres no Bairro Castanheiras.

Nº  1.416/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para que melhore os serviços de

abastecimento de água e de coleta de esgotos do Bairro Castanheiras.

Nº  1.417/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a

pavimentação asfáltica, no âmbito do Programa Proacesso,  do trecho que liga os

Município de Belo Horizonte e Sabará, a partir do Bairro Castanheiras.

Nº  1.418/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG e à BHTRANS pedido de providências para que melhorem

as vias públicas que fazem a ligação entre as comunidades do Taquaril,  em Belo
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Horizonte, e o Bairro Castanheiras, no Município de Sabará.

Nº  1.419/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de Viçosa pedido de providências

para que acompanhe o processo de municipalização da MGC-356, no trecho de dois

quilômetros ocupado pela Vila da Reta, no Município de Coimbra, com o objetivo de

garantir aos moradores dessa localidade seus direitos fundamentais à moradia e à

segurança.

Nº  1.420/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  BHTRANS  pedido  de  providências  para  que  seja  realizada

fiscalização ostensiva na Av. dos Andradas e na Rua Marzagânia, no Município de

Belo Horizonte, com a finalidade de combater o despejo irregular de entulho.

Nº  1.421/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao Deputado Federal  Padre  João pedido  de  providências  para  que

acompanhe  na  Câmara  dos  Deputados,  em  conjunto  com  a  bancada  de  Minas

Gerais, o processo de municipalização do trecho da MGC-356, ocupado pela Vila da

Reta, localizada no Município de Coimbra.

Nº  1.422/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  DER-MG  e  à  Prefeitura  Municipal  de  Coimbra  pedido  de

providências para que o trecho de dois quilômetros localizado às margens da rodovia

MGC-356, conhecido como Vila da Reta, seja transferido para a jurisdição municipal e

para  que  sejam  tomadas  as  providências  cabíveis  visando  à  regularização  da

situação dessa localidade.

Nº 1.423/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para que estude a viabilidade de realizar as obras

de duplicação da MG-497, no Triângulo Mineiro.

Nº  1.424/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral  da Polícia Civil  as notas taquigráficas da 14ª

Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  apurar

denúncia  de  demora  por  parte  dos  Delegados  de  Polícia  Civil  em  receber  as

ocorrências efetuadas pela Polícia Militar.

Nº  1.425/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados à Secretaria de Defesa Social cópia de correspondência do Conselho

Comunitário  de  Segurança  Pública  de  Iapu e  pedido de providências  para  que a

delegacia desse Município não seja extinta.

Do Deputado Bruno Siqueira em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar para Acompanhar o Contrato de Concessão para Exploração

da  Rodovia  BR-040  pela  Concer.  Subscrevem  termo de  adesão  à  criação  dessa

Frente a Deputada Liza Prado e os Deputados Adalclever Lopes, Alencar da Silveira

Jr., Anselmo José Domingos, Carlin Moura, Carlos Henrique, Carlos Mosconi, Celinho

do  Sinttrocel,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Doutor  Viana,  Doutor  Wilson  Batista,  Duarte

Bechir,  Duilio  de  Castro,  Elismar  Prado,  Gustavo  Valadares,  Hélio  Gomes,  Inácio

Franco,  Ivair  Nogueira,  Luiz  Carlos  Miranda,  Luiz  Henrique,  Pompílio  Canavez,

Rogério  Correia,  Rômulo  Viegas,  Sargento  Rodrigues,  Sávio  Souza  Cruz,  Tadeu

Martins Leite, Tiago Ulisses, Ulysses Gomes e Vanderlei Miranda.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja comunicada ao Plenário a

criação da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas de Adoção e da Convivência

Familiar e Comunitária.

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja solicitada à Presidência do

Conselho da Ordem do Mérito Legislativo do Estado de Minas Gerais a admissão do

Senador Paulo Paim nessa Ordem, no grau "Mérito Especial", com base no art. 7º, II,

da  Resolução  nº  2.778,  de  27/4/82,  em  função  de  sua  relevante  atuação  como

parlamentar  no  Congresso  Nacional  na  defesa  dos  direitos  e  interesses  dos

trabalhadores e aposentados.

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  dos  Deputados  Sargento

Rodrigues e Carlin Moura.

Proposições Não Recebidas

-  A Mesa,  nos termos do inciso III  do  art.  173 do Regimento Interno,  deixa  de

receber a seguinte proposição:

Do Deputado Elismar Prado em que solicita seja encaminhado à Agência Nacional

de Energia Elétrica pedido de providências com relação à explosão de bueiros no

centro da Capital, causada por problemas na rede elétrica subterrânea da Cemig.

Comunicações
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-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  da  Comissão  de  Minas  e

Energia e do Deputado Tiago Ulisses.

Questões de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, gostaria de comunicar a V. Exa. e aos

meus pares que apresentei requerimento de criação de uma frente parlamentar de

apoio a santas casas de misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas na área da

saúde  em  Minas  Gerais.  Já  tenho  a  assinatura  de  aproximadamente  30

parlamentares,  e  outros  naturalmente  assinarão,  porque  a  situação  dos  hospitais

filantrópicos no Estado e no Brasil é grave e merece atenção especial desta Casa.

Temos  recebido  com  enorme  frequência  na  Comissão  de  Saúde,  Sr.  Presidente,

representantes  desses  hospitais,  que  estão  espalhados  pelo  Estado  inteiro,

manifestando as dificuldades que estão vivendo. Apesar dos programas criados por

Minas Gerais nesses últimos tempos – Pro-Hosp, Pro-Hosp Urgência e Emergência -,

que facilitam a vida desses hospitais ao levar recursos adicionais ao que se paga pelo

trabalho deles com recursos do SUS – e esses recursos são muito escassos -, as

tabelas  não melhoram, não sofrem nenhum reajuste.  Portanto,  há sempre grande

defasagem no atendimento da população. Só em nosso Estado há nessas condições

por  volta  de  350  hospitais  filantrópicos  e  santas  casas,  que  são  exemplo  de

atendimento à população brasileira em toda a história do nosso país. As santas casas

representam, Sr. Presidente, o primeiro movimento de municipalização da saúde no

País, e elas até hoje permanecem prestando serviço inestimável à população. Agora

é preciso que haja também um socorro, uma atenção maior a elas. É por isso que

lançamos aqui essa frente de apoio, que já existe no Congresso Nacional, em outro

Estado do País e que existirá também em Minas Gerais. Com ela poderemos ouvir e

acompanhar  sempre  a  Federassantas,  grande  entidade  do  Estado  que,  de  certa

maneira, dirige esses hospitais filantrópicos, dá-lhes apoio técnico, orienta-os, realiza

cursos de formação, fornece-lhes aconselhamentos de toda ordem, até sob o ponto

de  vista  financeiro  –  o  que  eles  devem fazer  para  recorrer  aos  bancos  atrás  de

empréstimos  para  sua  sobrevivência  etc.  Portanto,  é  uma  entidade  da  maior

importância.  Faremos o lançamento dessa frente exatamente  agora,  no dia 1º  de

setembro, quando essa importantíssima entidade do nosso Estado comemorará 25
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anos de existência. Sr. Presidente, é essa a notícia que eu queria dar aqui a V. Exa. e

a toda a Casa, especialmente em um dia como hoje em que acabamos de ver, pela

televisão,  uma  gestante,  em  Belém  do  Pará,  que  aguardava  o  nascimento  de

gêmeos, mas não conseguiu dar entrada em nenhum hospital dessa Capital e acabou

perdendo, pela manhã, seus filhos, por falta de atendimento hospitalar. Ela bateu na

porta de vários hospitais e não conseguiu entrar em nenhum deles. É inacreditável o

que estamos vendo acontecer em nosso país no tocante à saúde. Vimos também, em

um posto de saúde de Santa Catarina, uma médica sendo praticamente agredida por

uma paciente que não estava satisfeita com o atendimento, não por culpa da médica,

mas do tempo que ela teve de esperar para ser atendida. Sr. Presidente, é essa a

situação da saúde no Brasil, já que a Emenda nº 29 não é regulamentada e não se

destinam mais recursos para a saúde em nosso país. Lembro que os recursos para o

SUS são repassados fundo a fundo. O recurso vem de Brasília, de lá vai para as

Capitais e destas para as cidades do interior. O recurso originário de Brasília, por ser

pequeno, provoca um efeito cascata, dificultando a vida dos Estados e Municípios do

Brasil. Sr. Presidente, essa é a notícia que eu gostaria de dar a V. Exa., manifestando

a nossa disposição e a de toda a Casa para acompanhar e auxiliar, na medida do

possível, as entidades filantrópicas, como as santas casas de Minas Gerais, que são

imprescindíveis  na  atenção  à  saúde  da  população  mineira.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

O Deputado Bosco - Sr. Presidente, em nome da Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia,  composta por  mim,  pelo  Vice-Presidente  Dalmo Ribeiro  Silva  e  pelos

Deputados Neilando Pimenta e Carlin Moura, e da Comissão Especial instituída antes

do recesso, composta por mim e pelos Deputados Rogério Correia, Paulo Lamac e

Sebastião Costa,  gostaria  de trazer uma informação. Encarregamo-nos de estar à

frente das negociações entre o Sind-UTE e o governo do Estado, especialmente com

a  Secretaria  de  Educação,  a  fim  de  buscarmos  uma solução  para  a  greve  que

perdura há mais de 70 dias. Eu e os Deputados Rogério Correia, Paulo Lamac e

Sebastião Costa estivemos reunidos, na última semana, com a Secretária Ana Lúcia

Gazzola.  Na  ocasião,  a  Secretária  firmou  a  posição  do  governo,  reconhecendo,

sobretudo, que há distorções em relação ao novo subsídio. No entanto, o governo
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está pronto para corrigir essas distorções e avançar ainda mais, principalmente na

questão do reposicionamento da carreira, considerando-se o novo subsídio. Por outro

lado, sabemos que a questão primordial exposta pelo Sindicato é a efetivação do piso

no antigo sistema remuneratório. Enfim, participamos das negociações, mas até hoje

não tivemos nenhuma sinalização do Sindicato. O Deputado Rogério Correia ficou

encarregado de fazer esse contato, e amanhã o Sindicato estará aqui realizando uma

assembleia com a classe. Gostaria de trazer a todos os colegas Deputados a notícia

que recebemos hoje. O governo, por meio da Secretaria de Educação e da Secretaria

de Planejamento, estará hoje, a partir  das 15 horas, de forma oficial,  por meio da

imprensa,  anunciando  uma  nova  proposta  para  o  subsídio,  entre  vários  outros

avanços.  Ele  também  incluirá  nesse  anúncio  as  questões  dos  Diretores,  Vice-

Diretores  e  Secretários.  Então,  hoje,  a  partir  das  15  horas,  conheceremos  essa

proposta do governo. Conforme ele mesmo disse, será um avanço substancial que

vai valorizar muito a categoria, podendo a remuneração até mesmo ficar acima da

proposta do próprio Sindicato no sistema antigo. Nós, membros dessas Comissões,

aguardaremos  até  amanhã,  dia  posterior  ao  anúncio  do  governo,  para  sabermos

sobre a assembleia do Sindicato. Estaremos à disposição, se for necessário,  para

voltarmos  a  nos  reunir  tanto  com  o  Sindicato  quanto  com  o  governo.  Era  essa

informação, Sr. Presidente, que gostaria de trazer.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, boa-tarde. Quero utilizar a tribuna hoje para falar

um pouco sobre a greve dos professores da rede estadual, que há mais de 70 dias

tentam sensibilizar o governo do Estado para que cumpra a lei, concedendo o piso da

categoria. Quero falar também sobre a Aneel e a Cemig.

Ouvi  o  Deputado  Bosco,  numa questão  de  ordem,  anunciar  que  talvez  hoje  o

governo do Estado apresente algumas novidades relacionadas com a reivindicação

dos professores. Deputado Bosco, o que me causa estranheza é que o sindicato,

representante  legítimo  das  professoras  e  dos  professores,  dos  trabalhadores  da

educação de nosso Estado, talvez receba a comunicação ao mesmo tempo que a
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imprensa. Isso não é bom, porque, como representante legítimo, o sindicato tem o

direito  de  participar,  de  negociar,  de  saber  o  que  o  governo  está  propondo,  de

contrapropor, de não ser surpreendido com tal anúncio.

V. Exa., assim como todos os Deputados e Deputadas desta Casa, está ansioso por

que o impasse seja resolvido. Está faltando sensibilidade ao governo do Estado e à

Secretaria  de Educação.  Não vou nem falar  da  questão dos trabalhadores e das

trabalhadoras,  falarei  sobre  as  crianças,  por  exemplo.  V.  Exa.,  que  conhece  as

dificuldades que os nossos jovens e as nossas crianças enfrentam no dia a dia, sabe

o  risco  terrível  que  eles  estão  correndo,  por  estarem  há  tantos  dias  sem  aula.

Primeiro, há o desestímulo. Como os telespectadores sabem, a idade dos alunos do

Estado é a partir de 11 anos. É uma fase em que é preciso muito estímulo e incentivo

para continuar nos estudos, estudar com afinco e gostar da escola. Esse impasse é

um desserviço à educação, sem dúvida. Sem mencionar que deixar crianças de 11 a

15 anos na rua é muito arriscado. Se uma criança dessas, por não estar na escola,

for assediada por um traficante e, por exemplo, experimentar o “crack”, pode ser que

nunca mais se recupere. Criança tem de estar na escola de manhã e de tarde. O

Estado tem de ter como principal missão e obrigação cuidar bem das crianças em

idade escolar.

Quero aproveitar  para fazer  um apelo  aos Prefeitos  do Estado.  Sei  que muitos

Prefeitos  assistem  à  TV  Assembleia.  O  Prefeito  de  Alfenas,  minha  cidade,  por

exemplo,  está  chamando  as  crianças  da  escola  estadual  para  irem  às  escolas

municipais, aos clubes que têm convênio com a Prefeitura, a fim de que as crianças

não fiquem na rua o dia inteiro, com o risco de se tornarem presa fácil do tráfico de

drogas.

Esse  impasse,  coroado  de  falta  de  sensibilidade,  já  passou  da  hora  de  ser

resolvido. O povo de Minas, os pais já não estão aguentando essa situação.

Ontem, o impasse foi notícia no Jornal Nacional, objeto de matéria forte, extensa,

muito bem-realizada. Um pai, em nome de todos os pais, solicitou até que o Enem

seja  adiado,  por  falta  de  sensibilidade  do  governo,  por  sua  falta  de  vontade  de

negociar.  Tenho  a  certeza  de  que  o  Prof.  Antonio  Anastasia  sabe  o  valor,  a

importância da criança,  do  adolescente  presente em sala de aula.  Isso não pode
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continuar. Esta Casa já se cansou de tentar mediar. Todos os Deputados do Bloco

Minas sem Censura, os da base governista também, já se cansaram de propor saídas

para que o governo se sensibilize, negocie, apresente uma proposta que possa ser

aceita pelos professores.

Governador,  subsídio  os  professores  não  querem!  Isso  já  está  mais  do  que

provado. Todos sabem disso. Não adianta querer melhorar subsídio.

Hoje, nos jornais “O Tempo”, “Estado de Minas” e “Hoje em Dia”, as manchetes

diziam mais ou menos assim: “Governo recua e admite erro na questão do subsídio”.

Mas, a conta-gotas?! Por que não resolve o problema?! A Secretária de Educação

ontem, no Jornal Nacional, falou dos vencimentos dos professores. Secretária, por

favor,  a  senhora  é  professora universitária  e sabe da importância  de  as  crianças

estarem em sala de aula!  Os pais já estão ficando desesperados: não só os dos

alunos do 3º ano do ensino médio, que podem perder o Enem, mas também os dos

demais! As aulas já vão avançar janeiro afora. Isso já cansou os mineiros, os pais e

os educadores. Que coisa mais triste, lamentável e terrível ver, no “Jornal Nacional”,

uma  escola  de  Belo  Horizonte  completamente  vazia,  as  carteiras  sem  ninguém,

nenhum aluno,  nenhuma professora,  sem professor!...  O templo  da  educação,  da

juventude, vazio...

Quero fazer um apelo para que se resolva essa situação. Deputado Bosco, V. Exa.,

que é Presidente da Comissão de Educação, tem trabalhado muito, tem tentado de

todas  as  formas  uma solução.  Deputado  Bosco,  passou  da  hora  de  haver  uma

solução!

Vamos juntos fazer um apelo ao governo do Estado. Passou da hora de se resolver

essa situação. Não dá para ver no “Jornal Nacional” uma escola vazia, não dá para

permitir crianças nas ruas a correr risco de se tornarem vítimas de traficantes.

O Deputado Bosco (em aparte) – Deputado Pompílio Canavez, agradeço a V. Exa.

a  oportunidade,  sobretudo  em  se  tratando  de  um  assunto  tão  importante  e

preocupante: a greve que afeta a educação em Minas Gerais. Sabemos que a greve

já dura mais de 70 dias. É uma preocupação nossa, dos parlamentares, do sindicato

e também do governo, o comprometimento do calendário de todas as escolas de

Minas neste ano, com prejuízo para os alunos, sobretudo os alunos do 3º ano do
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ensino médio.

O Deputado Pompílio Canavez – Há alunos com idade de 11 a 14 anos que estão

nas ruas, Deputado Bosco.

O Deputado Bosco (em aparte) – Há o problema dos alunos da 3ª série do ensino

médio, que vão se submeter ao exame do Enem em 22 e 23/10/2011. É um problema

preocupante, assim como o dos demais alunos, a quem V. Exa. se referiu; enfim, é

uma situação danosa para os alunos de qualquer série.

O importante, Deputado Pompílio, é dizer que o embate maior entre o sindicato e o

governo do Estado diz respeito à forma. O sindicato insiste na questão do piso pelo

sistema  antigo.  Cabe  uma  consideração:  sabemos  que  o  sistema  remuneratório

antigo dos trabalhadores da educação é uma tremenda colcha de retalhos, existe

uma distorção – histórica, de décadas, que tem perpassado por vários governos. Ou

seja, foram criados...

O Deputado Pompílio Canavez – Só um segundo. Apenas para provocar: por que o

Governador Anastasia, que é professor, não aproveita essa greve e tenta corrigir as

distorções que foram se acumulando? O professor Anastasia está perdendo uma bela

oportunidade.

O Deputado Bosco (em aparte) – Tudo bem, Deputado. É aí que está. Como sou

parlamentar de primeiro mandato, mas já estou presidindo a Comissão de Educação,

tenho me aprofundado nos estudos em relação à lei. E V. Exa., assim como a classe

dos  educadores,  há  de  convir  que o  sistema antigo  é  uma verdadeira  colcha de

retalhos,  o  que  acarreta  grande  dificuldade  de  correção.  Ao  longo  do  tempo,  na

tentativa de superar as distorções, foram criados “penduricalhos”, complicando ainda

mais a situação sem alcançar o efeito desejado. O que o governo pretende agora?

Com o novo projeto do subsídio, pretende corrigir as distorções históricas.

Deputado, não queremos decidir pelo sindicato nem, muito menos, pelo governo,

porque essa é uma questão que compete a ambos, tendo, é claro, os Deputados

como  mediadores,  por  ser  um  assunto  que  diz  respeito  também  à  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais. O sindicato deve ter o discernimento de ouvir

a  proposta.  O  governo  está  insistindo  nessa  proposta  há  tempo.  Tudo  bem,  o

sindicato  tem  a  sua  razão para  querer  a  aplicabilidade  do novo  piso  no  sistema
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antigo, mas, se o governo tem uma situação nova a apresentar, que possa fazê-lo. Aí,

sim,  a  classe  dos  professores  poderá  avaliar  as  duas  opções.  Chegou  a  nosso

conhecimento  hoje  que  a  Secretária  anunciará  as  novas  medidas  em  nome  do

governo,  corrigindo  as  distorções  e  oferecendo  um  novo  patamar  de  melhorias

significativas.  É  importante,  pois,  que  a  classe,  sobretudo  o  sindicato,  tenha

conhecimento desse novo enfoque. O governo está usando a imprensa, mas tentou

fazer o anúncio ao sindicato. Nós, da Comissão de Educação, sabemos disso, porque

estivemos  reunidos  com  representantes  do  governo,  que  disseram  que  poderiam

apresentar a nova proposta ao sindicato, tendo em vista que estavam prontos para

discuti-la.

Achamos que o momento é próprio para refletir  e avaliar o que é melhor para a

classe dos professores. Se a proposta realmente a valorizará, remunerando-a melhor,

é preciso que haja ponderação. No sistema antigo ou no sistema novo, o objetivo

principal de todos nós, do sindicato e do governo, é valorizar o servidor da educação.

Vamos aguardar a proposta. Acredito que será um fato novo. Oxalá o sindicato esteja

disposto, juntamente com a Comissão e a Assembleia, a discutir o assunto! Talvez

esta semana possamos encerrar a greve, para o bem de Minas Gerais, sobretudo,

dos alunos.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  –  Obrigado,  Deputado  Bosco.  É  preciso  tomar

cuidado,  para  não  se  criarem  mais  “penduricalhos”...  Por  causa  disso,  temos  de

negociar seriamente.

O Deputado Carlos Mosconi  (em aparte)* – Muito obrigado,  Deputado Pompílio.

Inicialmente, quero manifestar a V. Exa. minha satisfação por ter participado da visita

do Dr.  Helvécio Guimarães, Secretário  Nacional  de Atenção à Saúde,  ao Hospital

Alzira Velano, que foi altamente produtiva. O Secretário ficou impressionado com o

que viu. Valoriza-se não apenas o setor da saúde, mas também...

O Deputado Pompílio  Canavez – O Hospital  Alzira  Velano e a Santa Casa são

referências realmente.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* – Em relação à greve, Deputado, também

vi a reportagem e fiquei chocado, assim como todo o mundo. Entendo perfeitamente

a posição dos professores, que querem melhorar sua condição de vida. Quem não
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quer melhorar sua condição de vida? Todos nós queremos isso. Pela primeira vez, o

governo de Minas Gerais  tomou a  iniciativa  de  resolver,  em termos  definitivos,  a

questão, retirando os “penduricalhos”, que nada valem, que nada acrescentam, que

nada significam, e dando às professoras um piso digno, correto, um aumento que

todos consideram bem razoável, o qual está acima do concedido em outros Estados

do Brasil, como todos sabem. É preciso que haja uma discussão? Tudo bem, nós a

faremos.

É  bom  que  saibamos  que  há  certa  radicalização  por  parte  do  sindicato  dos

professores. Meu caro Deputado Bosco, ontem tive a oportunidade de acompanhar o

Governador  Anastasia  a  três  cidades  do  Sul  de  Minas.  Nas  duas  primeiras,  as

inaugurações  ocorreram  nas  escolas  e,  na  terceira,  na  praça.  Vimos  as  escolas

funcionarem perfeitamente, com professoras e alunos em sala de aula, não ocorrendo

absolutamente nada de anormal. Apenas em Espírito Santo do Dourado, um grupo

pequeno, muito reduzido de professores de Pouso Alegre, fez sua manifestação ao

Governador. Nas demais escolas, as professoras estavam perfeitamente tranquilas,

tratando o Governador  com a  maior  consideração e  reconhecendo os méritos  da

proposta apresentada.  Como o Deputado Bosco informou,  entendo e  espero que,

diante  da  nova  proposta  apresentada  hoje  pela  Secretária  de  Planejamento,  se

encontre uma solução e que o sindicato entenda também que o radicalismo não é o

caminho.  O  caminho  será  sempre  o  do  diálogo,  pois  vivemos  em  um  país

democrático, livre, e esperamos que os entendimentos sejam bem-feitos. Como V.

Exa.  disse,  a  Casa  tem  acompanhado  e  participado  com  o  maior  interesse  na

resolução do problema da greve. Muito obrigado.

O Deputado Pompílio Canavez - Deputado Carlos Mosconi, do lado do governo, da

Secretária Ana Gazzola, também tem havido radicalismo. As crianças ficarem fora da

escola é a pior tragédia. V. Exa. disse que, em algumas cidades, encontrou crianças

nas escolas. Entretanto, em Alfenas, por exemplo, uma das cidades onde esteve, as

crianças estavam fora das escolas. Em muitas cidades, as crianças estão fora das

escolas correndo sério risco. O prejuízo para a saúde, para a educação e para o

futuro dessas crianças é terrível.

O  Deputado  Bosco  (em  aparte)  -  Deputado  Pompílio  Canavez,  apenas  para
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concluir, quero dizer que temos acompanhado o gráfico da greve.

O Deputado Pompílio Canavez - Uma criança fora da escola é um risco muito sério.

O Deputado Bosco (em aparte) - Antes de tudo, independente do gráfico, quer seja

mil,  que  seja  um  aluno,  isso  é  importante  e  importa  para  nós.  Pelo  nosso

acompanhamento, hoje, em toda a Minas Gerais, das mais de 3.700 escolas, mais ou

menos 3% estão totalmente paralisadas.  Aquela  reportagem mostrada ontem não

condiz com a realidade.  É claro que é uma situação que merecerá todo o nosso

empenho, toda a nossa atenção e, acima de tudo, a nossa participação, para que

realmente tenhamos um final feliz para todos e, volto a insistir, para as famílias e os

alunos.

O Deputado Pompílio Canavez - Nos 15 segundos que me restam, direi que guerra

de números entre patrões e trabalhadores sempre haverá. Entretanto criança fora da

escola correndo risco não pode acontecer mais. Governador Anastasia, Secretária de

Educação, está na hora de resolver isso. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  Deputado  José  Henrique,  e

Deputada Liza Prado, que hoje estão na direção dos nossos trabalhos, Deputados e

Deputadas, se der tempo, retomarei o tema sobre a independência e autonomia do

Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo. Se der tempo, ainda falarei sobre

isso.  Minha  pretensão,  era  polemizar  um  pouco  as  medidas  provisórias  e  leis

delegadas, até porque o Senador Aécio Neves publicou um artigo ontem, na “Folha

de S.Paulo”, em que retrata uma realidade da Assembleia Legislativa mineira. Não

sabia se estava se referindo a isso no tempo em que era Governador ou agora, que é

Senador.  Ele  disse  o  seguinte:  “É  preciso  conter  o  lamentável  processo  de

subordinação  do  Legislativo,  que  hoje  tem  papel  quase  decorativo  e  funciona

basicamente sobre as ordens do governo, com a aquiescência de uma gigantesca,

heterogênea e pragmática base aliada, movida pela infindável partilha de cargos e

emendas. Mas permitir  que as relações políticas e institucionais também avancem

para outro patamar...”. Considero que disse isso se referindo ao tempo em que era

Governador, quando tinha essa base e relação com o procedimento legislativo, pois,
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no Senado,  mesmo sendo relator,  modificaram o trâmite das medidas provisórias.

Aqui, por mais que insistamos, os parlamentares ligados ao PSDB, ao DEM e ao PPS

não  são  capazes  de  assinar  uma  proposta  para  fazer  tramitar  uma  emenda  à

Constituição, terminando ou modificando o trâmite das leis delegadas - aliás, Aécio

Neves  foi  o  campeão  delas.  Não  tenho aqui  um  óleo  de  peroba.  Outro  dia  vi  o

Deputado Duarte Bechir com um. Se depois ele me emprestá-lo, poderei trazê-lo para

cá, a fim de deixá-lo à disposição do Senador Aécio Neves.

Deputado Adelmo  Carneiro  Leão,  fiquei  impressionado.  Imagino  que  o  Senador

Aécio Neves disse isso pensando na Assembleia Legislativa quando era Governador.

Só pode ser.  Vou repetir  o que disse: “A ideia não é apenas conter o lamentável

processo de subordinação do Legislativo,  que hoje tem papel  quase decorativo e

funciona  basicamente  sobre  as  ordens  do  governo,  com  a  aquiescência  de  uma

gigantesca, heterogênea e pragmática base aliada, movida pela infindável partilha de

cargos e emenda. Mas permitir que as relações políticas...” e por aí vai. Creio que

disse isso pensando que quando era Governador, mirou na Assembleia Legislativa e

construiu essa frase. Só pode ser isso. Ou então devemos dar ao Senador Aécio

Neves um litro enorme de óleo de peroba para que o passe no rosto. Dizer que ele

tinha uma relação diferente disso com a Assembleia Legislativa: vai ser cara de pau

assim lá longe. Acompanhei isso num e noutro mandato. Temos aqui 24 assinaturas

para terminar  com a lei  delegada -  aliás,  Aécio Neves  foi  campeão delas.  Os 23

parlamentares  do  Bloco  Minas  sem  Censura  já  assinaram  e  mais  o  Deputado

Sargento Rodrigues. Faltam duas assinaturas para tramitar e aí podemos fazer uma

análise da lei delegada. Queria falar mais sobre esse assunto hoje, mas não posso

deixar de retomar ao assunto da greve das professoras e dos professores.

O governo fez um anúncio por meio das Secretárias Renata Vilhena e Ana Lúcia

Gazzola. Na verdade, elas anunciaram que, às 15 horas, darão uma coletiva e farão a

comunicação de uma proposta que, segundo eles, alterará o subsídio que inventaram

para pagar os professores. Farão isso, portanto, sem a aquiescência do sindicato,

sem dialogar a proposta que o sindicato tem de pagamento de piso salarial. Aqui não

há uma relação autoritária do sindicato, que está fazendo um movimento justo de

greve, reconhecido pela Constituição Estadual e pela Federal. Portanto é uma greve
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legal. Há uma relação autoritária do governo. O que ele está fazendo é simplesmente

desconhecer a greve. Além disso, um comunicado de uma imposição que quer em

relação à forma de pagamento que é o subsídio. Aliás, é tão autoritária que a própria

lei aprovada, no ano passado, na Assembleia Legislativa, enviada pelo governo do

Estado, ou seja, pelo próprio Governador Anastasia, determinava que os professores

contra a vontade deles - aliás, a bancada do PT, na época, votou contra, e o sindicato

tinha  um  posicionamento  contrário...  Naquela  ocasião,  por  meio  de  lei,  eles

permitiram aos professores que não quisessem receber o subsídio que fizessem a

opção  pelo  piso  salarial.  Arredondando,  aproximadamente  153  mil  professores

fizeram exatamente a opção pelo recebimento do piso. Portanto, do vencimento-base,

e não do subsídio. Agora, depois dessa opção feita, o governo diz que esse é um

modelo  em extinção,  que ele  não aumentará  e  não pagará  o piso.  Ora,  por  que

colocou na lei que os professores poderiam fazer opção? O subsídio não é retirada

de penduricalho, como ouvi Deputado dizer aqui. Não é verdade isso. O subsídio é a

retirada de direitos. Os professores, para receber o subsídio, têm de abrir mão de

todos os direitos adquiridos durante a carreira. O Deputado Pompílio Canavez, que foi

sindicalista, Presidente do Sindicato dos Bancários, sabe; os Deputados Celinho do

Sinttrocel, Luiz Carlos Miranda e eu, que fomos sindicalistas, sabemos muito bem o

que significa um sindicato abrir mão dos direitos adquiridos durante anos, décadas de

luta. No caso do professores, fazemos greve desde 1979 para ter  uma carreira, e

agora querem que os professores abram mão da carreira para receber um subsídio.

Vai dizer que isso é retirada de penduricalho? Não, isso é retirada de direitos. É isso

que o governo está fazendo. E não admite negociar com o sindicato. O sindicato,

Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  demonstrou  cabalmente  que  é  flexível  com  a

negociação com o governo.  O sindicato aceita fazer  com que o piso nacional  de

R$1.200,00  seja  flexibilizado  para  jornada  de  24  horas,  o  que daria  um  piso  de

R$712,00. Ou seja, de uma proposta original de R$1.597,00, que é o salário que a

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação reivindica para jornada de

24 horas, o sindicato aceita R$712,00 pela jornada de 24 horas, para negociar com o

governo. E o governo diz não, que sobre piso não negocia.

Nós perguntamos: Secretária, qual o impacto disso na folha? Ela fez o cálculo e
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disse: “3,44%”. Não se pode negociar 3,44% de impacto na folha. Se o Governador

Anastasia e o Senador  Aécio Neves fizeram falir  Minas,  comuniquem ao governo

federal  que  o  Estado  está  falido  e  solicitem.  A  lei  do  piso  permite  que  seja

complementado isso através do governo federal. Nós vamos, eu vou com vocês até o

Ministro  para  solicitarmos.  Mas  o  governo tem  de  dizer:  “Estou  falido,  não tenho

recurso; Déficit Zero é uma mentira; o Estado não aguenta pagar aos professores

R$712,00 de piso”. Diga isso para o Brasil ouvir. É isso que o Senador Aécio Neves

não deixa o Governador Anastasia fazer, porque ele só pensa em ser candidato em

2014, e o carimbo de R$369,00, o pior piso do País, está na testa do Senador Aécio

Neves, que deixou de herança para o Governador Anastasia. Por isso ele não quer

reconhecer  que  o  Estado  está  falido  e  solicitar,  então,  do  governo  federal,  que

complemente esse piso. Não quer também fazer isso o governo do Estado por outro

simples  motivo:  para  o  governo  fazer  jus  ao  recebimento  desse  piso  salarial,

Deputado Adelmo Carneiro Leão, tem de estar com o seu caixa e a relação com a

educação acertadas do ponto de vista legal e constitucional. E não está. O governo

só investe 19% na educação,  e não os 25%, porque ele inclui  os  aposentados e

pensionistas na conta do investimento com a educação, que eles chamam de gasto, e

nós chamamos de investimento. Ele inclui os aposentados no investimento, e a lei, a

Constituição não permite. Tirando essa manobra, são apenas 19% de investimentos.

E o governo vai “tomar bomba” se for pedir o pagamento do piso por parte do governo

federal.

Por  esses  dois  motivos,  o  Senador  Aécio  Neves  não  deixa.  Porque  foi  ele  o

responsável por essa herança de falir o Estado mineiro completamente, portanto não

quer deixar, naturalmente, que saibam disso. Aqui em Minas ele censura, aqui não se

apresenta o valor real. Estão bravos aqui os Deputados do governo porque ontem se

mostraram no “Jornal Nacional”, da Globo, as salas vazias. Estão nervosos não com

a paralisação, ficam nervosos não com o fato da greve, mas é porque apareceu a

verdade. Não poderia. Falha de Andrea Neves; ela falhou, não conseguiu censurar

ontem o “Jornal Nacional”, da Globo. O “Jornal Nacional” vazou, em todo o Brasil, a

notícia de que estão há 70 dias em greve. E ficam nervosos: “Nossa Senhora, não

podia vazar!”. Eu já disse isso aqui várias vezes.
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O  “slogan”  do  governo  Anastasia  e  Aécio  é:  “Em  Minas  pode  tudo,  menos

escândalo”. Escândalo não pode, tem de escondê-lo de qualquer forma. Há censura;

silenciam a Assembleia Legislativa; e agora querem acabar com o Bloco Minas sem

Censura. O Vice-Governador conversa com cada Deputado para tentar calar a voz da

Oposição. Assim funcionam em Minas o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o

Tribunal de Justiça. Silêncio absoluto em Minas! Professores, silenciem-se!

O “Jornal Nacional” noticia, e eles dizem: “Ai, meu Deus do céu, isso não pode”.

Logo eles vêm fazer a defesa, mas não estão preocupados com o fim da greve, se o

aluno está perdendo aula, se o professor está ganhando pouco, nada disso importa.

O que importa é que essa notícia não pode aparecer para o Brasil, porque o projeto

pessoal do Sr. Aécio Neves não pode ser arranhado e descoberto, não se pode saber

quem é. Esse tipo de política tem de acabar.  No Congresso Nacional,  ele fala do

assunto na maior cara de pau. Vou ler novamente o artigo, porque a cara de pau é

muito grande. Vejam o que o Senador Aécio Neves escreveu, mas leiam o artigo

como se fossem o Governador Aécio Neves. (- Lê:) “A ideia não é apenas conter o

lamentável  processo  de  subordinação  do  Legislativo,  que  hoje  tem  papel  quase

decorativo e funciona basicamente sob as ordens do governo, com a aquiescência de

uma  gigantesca,  heterogênea  e  pragmática  base  aliada,  movida  pela  infindável

partilha  de  cargos  e  emendas,  (...)”  E  por  aí  vai.  Ele  falou  isso  pensando  na

Assembleia Legislativa quando era Governador, só pode ser. É impressionante como

a pessoa sobe na tribuna do Senado, fala e escreve algo como isso, como se aqui,

em Minas Gerais, ele, o seu governo, fosse o paladino das relações democráticas

com a Assembleia Legislativa, como se não houvesse uma base, uma partilha de

cargos, como se ele fizesse política completamente diferenciada das políticas que ele

pressupõe denunciar.

Mas ele só pode fazer isso porque aqui em Minas os jornais locais,  a imprensa

local, não colocarão esse assunto para fora, a não ser eu. Daqui a pouco, eles virão e

me xingarão, desviarão o assunto, falarão da Dilma e de outras coisas para livrar o

Aécio  Neves.  Mas,  como ontem  saiu  no  “Jornal  Nacional”  que  as  escolas  estão

paradas,  com  mais  de  70  dias  de  greve,  aí  sim,  eles  ficam  preocupados.  Estou

preocupado é com os alunos!  O Deputado Pompílio  Canavez disse muito bem: a
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nossa  preocupação  é  com  os  alunos,  com  os  pais,  com  o  Enem,  com  os  que

precisam da escola pública de qualidade, que precisam que o professor receba pelo

menos o piso de R$712,00. Essa é a nossa preocupação.

Não adianta a Secretária anunciar alterações no subsídio e não conversar com o

sindicato sobre o piso, que é a reivindicação, é o motivo da greve. Sentem com o

sindicato, negociem a proposta de piso, o valor, o problema e a repercussão na folha.

A Secretária nos disse que serão 3,44% com o repique. Informaram à Secretária que

o valor seria com repique. Acho que na hora a Secretária de Educação assustou. Ela

deve ter pensado: “Só isso? Deve ser mais, porque há repique”. Ela ligou para a outra

que a informou que era 3,44% com repique. Isso é tão pouco e pode ser negociado.

Qualquer  governo  tem  condições  de  negociar  3,44%.  Aliás,  ele  negociou  com  a

Polícia Militar muito mais do que isso, incluindo o impacto. Negociou com a Polícia

para outubro, depois abril e depois não sei quando. Por que não pode negociar com

os professores? Que birra é essa com as professoras? Que pouca preocupação é

essa com os estudantes e com os pais? Realmente me pergunto o porquê de não se

fazer  essa  discussão  com  o  sindicato  em  torno  do  piso.  Por  que  tem  de  ser  o

subsídio, se o sindicato reivindica o piso? E 153 mil professores fizeram a opção pelo

regime  antigo.  Negocie  com  eles  que  fizeram,  democraticamente,  a  opção,  pois

estava em lei e poderiam fazer isso. Sr. Presidente, é preciso, no mínimo, que se

respeite a vontade desses professores que assim quiseram.

Então, peço à Secretária de Educação e à Secretária Renata Vilhena, que estão

tendo boa vontade em fazer os cálculos e olhar realmente a situação, que não se

prendam  aos  pressupostos  do  que  acham  que  é  tecnicamente  melhor,  mas  que

dialoguem com quem dá aulas e está recebendo esse salário e, ao mesmo tempo,

solicitem  ao  Governador  Anastasia  uma  postura  diferente,  para  que  não  fique

pensando apenas no Senador Aécio Neves como candidato em 2014.

Que o Governador Anastasia, um homem de bem, não fique escravo do passado de

Aécio Neves, ao qual ele deve favores e votos, nem preso ao futuro de Aécio Neves

como pretenso candidato, se é que o será, em 2014, que está tão distante. Primeiro,

que governe Minas; faça um bom governo e não saia com a pecha de quem paga um

piso de R$369,00, como seu antecessor. Saia, sim, como um Governador bem visto
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pelas  professoras,  que  quis  aumentar  o  piso  e  o  fez,  depois  de  discutir

democraticamente com o sindicato. É esse o apelo que fazemos ao nosso querido

Governador Antonio Anastasia: liberte-se de Aécio Neves, do seu passado e do seu

futuro, e governe Minas. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

meu pronunciamento diz respeito a projeto de lei que tramita nesta Casa e que trata

da cidadania fiscal. Mas não poderia deixar de abrir um parêntese para responder ao

colega Deputado Rogério Correia, que, pela primeira vez, não me deu a honra de

aparteá-lo, não sei se por coincidência apenas ou por saber o colega que o assunto

de que tratava era passível de ser questionado, por não ser a sua fala a expressão da

verdade.

Em primeiro lugar, há vários Estados administrados pelo PT que não atendem à

reivindicação do piso mínimo estabelecido pelo governo federal para os servidores da

educação. Mas nem por isso podemos dizer ou alguém diz que os Estados estão

quebrados. Cito os exemplos do Rio de Janeiro, administrado por um grande parceiro

da  Presidenta  Dilma;  da  Bahia,  que  também  não  atende  às  reivindicações  dos

professores  quanto  ao  piso  salarial  da  educação;  e  do  Rio  Grande  do  Sul,

historicamente administrado pelo PT, que também não atende ao piso estabelecido

pelo governo federal.

Mas, mais do que isso, é preciso que tenhamos responsabilidade na gestão do

Estado, em especial de um Estado como Minas Gerais, que, durante anos e anos,

teve dificuldades para pagar o salário do mês aos servidores ou, ao final do ano, o

13o salário,  por  conta  de  medidas populares,  demagogas e  irresponsáveis.  Aliás,

corrige-me  o  Deputado  Rogério  Correia:  medidas  populistas  e  demagogas,  até

mesmo de Governadores dos quais o partido de V. Exa. foi  base nesta Casa. Ao

longo dos últimos oito ou nove anos, Minas conquistou a oportunidade de pagar em

dia o salário dos seus funcionários, até o quinto dia útil do mês subsequente, e o 13o

salário em duas parcelas, a primeira no meio do ano. Isso não acontecia em Minas há

mais de 15 ou 20 anos e começou a acontecer porque o Governador soube gerir o
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Estado de maneira responsável.

Da mesma forma, é preciso que se faça um discurso responsável nesta Casa.

Quem  acredita  que  um  Governador  que  é  professor  não  gostaria  de  dar  um

aumento de R$2.000,00, R$3.000,00, 10%, 15%, 20%, 30% aos professores? Quem,

em  sã  consciência,  acreditaria  nisso?  Todos  os  Estados,  como  Minas  também,

enfrentam dificuldades com o seu caixa. São mais de 400 mil servidores na área da

educação em nosso Estado, e, se dermos um aumento de R$1,00 que seja a cada

um deles, serão mais de R$400.000,00 na folha. Sabemos que uma pequena parcela

do sindicato tem pregado essa reivindicação, e é bom que se diga isso, pois a grande

maioria não está paralisada, mas sim dentro da sala de aula e cumprindo o seu dever.

Se  o  governo  fosse  atender  e  ouvir  a  todas  as  reivindicações,  daqui  um  mês

estaríamos quebrados e nem mesmo o salário desses servidores seriam honrados.

Deputado Rogério Correia, fiquei por mais de 5 minutos aguardando V. Exa. me

conceder aparte. Acredito que sua atitude tenha sido fruto do medo e receio de V.

Exa. de ouvir o contraditório. Importante ressaltar que sempre tive o direito de debater

com  V.  Exa.  diversos  assuntos  da  Casa,  mas  hoje  V.  Exa.  me viu  ali,  onde  se

encontra  o  Deputado  Duarte  Bechir,  e  não me concedeu aparte.  Entenderei  isso

como um  lapso  de  V.  Exa.,  por  conta  de  um  assunto  da  categoria  que  V.  Exa.

defende. Na verdade, os sindicatos acreditam em seu trabalho e esperam de V. Exa.

reivindicações constantes. V. Exa. sabia que se tratava de um assunto que poderia

ser facilmente derrubado.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Gustavo Valadares, estamos

atentos às palavras de V. Exa. O que nos trouxe aqui a aparteá-lo foi a questão da

responsabilidade que V. Exa. tão bem aborda.

Há pouco tempo vimos uma entrevista  do  Ministro  da  Fazenda  Guido Mantega

recomendando a todos os Estados brasileiros e à Federação contenção de gastos e

responsabilidade nas despesas. Aliás, em referência ao aumento dos servidores, ele

disse  que,  de  modo  geral,  é  justo,  necessário,  mas  que  tem  de  ser  com

responsabilidade, conforme V. Exa. está falando. No entanto, o Deputado Rogério

Correia disse que, se o Estado de Minas Gerais estiver falido, deverá pedir socorro ao

governo federal. O governo federal não tem de ajudar o Estado de Minas Gerais, mas
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sim o Brasil, com a duplicação da BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador

Valadares, o metrô em Minas, o anel rodoviário e tantas outras obras importantes.

Há  um  mês,  Deputado  Gustavo  Valadares,  o  governo  federal  recebeu  da  Vale

R$6.500.000.000,00 de uma ação que ganhou no STF, relativa à contribuição social

do  lucro líquido.  São R$6.500.000.000,00,  dos  quais  os  Estados  e os  Municípios

brasileiros não participaram com um centavo sequer. Esse valor dá para redistribuir

para todos os 853 Municípios na sua participação de ICMS para todo o ano de 2011.

Portanto, se o dinheiro está lá em Brasília, e todos sabem disso, por que, então, falar

para socorrer Minas? Por  que não socorre em todas as necessidades que Minas

tem? E a dívida pública de todos os Estados brasileiros? O governo federal  está

lucrando de uma forma até agiota com essa dívida pública, e todos sabem disso; por

sinal  nós,  Deputados,  com a  participação e  coordenação dos  Deputados  Adelmo

Carneiro  Leão e  Carlin  Moura,  estamos  participando para a  reorganização dessa

dívida.

Volta-se aqui com essa história de déficit  zero, querendo confundir  o povo. Não

tenho a menor dúvida de  que o objetivo é confundir.  Uma coisa é o déficit  zero,

conseguido por Aécio Neves e Anastasia; outra coisa é dívida pública, que todos os

Estados e Municípios brasileiros têm.

Portanto,  estamos  aqui  participando com V.  Exa.  em um discurso  de  chamar  à

responsabilidade.

O Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Bonifácio  Mourão.

Serei muito breve, antes de conceder aparte ao Deputado Duarte Bechir.

Para  não  fugir  da  área  da  educação,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  V.  Exa.  foi

Prefeito, e o governo federal podia ajudar os Estados, em especial os Municípios, no

transporte escolar. Os Municípios transportam alunos das redes municipal e estadual

de  ensino,  e  o  governo  federal  havia  assumido  o  compromisso  de  ajudá-los  no

custeio das despesas com transporte escolar. O que o governo federal repassa aos

Municípios e ao Estado para ser repassado aos Municípios não dá para pagar sequer

1 mês dos 12 meses de transporte escolar nos Municípios. Em nenhum Município de

Minas Gerais o governo federal ajuda com o que deveria. Se tem tanto dinheiro e se

não  está  quebrado,  por  que  não  nos  ajuda  a  resolver  o  problema do transporte
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escolar, um dos maiores gargalos que os Prefeitos têm hoje? É uma das coisas que

mais pesam no orçamento municipal.  E o governo federal não se sensibiliza nem

ajuda em absolutamente nada mais. Para o discurso, eles são excepcionais. Não há

ninguém  que  chegue perto  do  discurso  dos  que  hoje  estão  à  frente  do  governo

federal,  mas  na  prática  nada  sabem  de  gestão  pública,  muito  menos  de

responsabilidade fiscal.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Gustavo Valadares, parabenizo

V.  Exa. pela conduta e pelos esclarecimentos.  Da nossa parte,  cabe rebater uma

parte  da  fala  do  Deputado Rogério  Correia.  Ele  chama o  Governador  de  “nosso

querido  Governador  Anastasia”,  reconhecendo  o  seu  valor,  a  sua  transparência.

Deixa-nos  sobremaneira  feliz  a  aquiescência  do  Deputado  Rogério  Correia  em

reconhecer o valor do Governador Anastasia.

Gostaria de dizer a V. Exa. que a expressão “responsabilidade fiscal” não faz parte

do dicionário, do vocabulário de atitudes do PT. Aliás, o PT votou contrariamente a

que prevalecesse em nosso país a responsabilidade fiscal. O PT entende, e entendia

naquela época, que a irresponsabilidade fiscal, ou seja, franquear os cofres públicos

ao deus-dará, dá muito mais voto que ter normas de conduta para gastar os recursos

públicos. Responsabilidade fiscal não faz parte do vocabulário do PT.

Faço coro com as palavras de V. Exa.: a lei federal que estabeleceu o piso para os

funcionários da educação é do governo federal. Essa lei diz que os Estados que não

suportarem a carga do valor a ser pago ao final do mês, deverão enviar uma planilha

ao governo federal, que, por sua vez, complementará o Orçamento desses Estados,

para  pagamento  integral  do  piso.  Mais  de 20  Estados  já  remeteram planilhas  ao

governo federal, mas até hoje nenhum foi “premiado” com a vinda de recursos para

fazer  face às despesas com educação.  O governo federal  impõe o piso,  diz que

poderá participar de seu pagamento, mas, na verdade, deixa os Estados sem verba

para mantê-lo. Cabe a mim enfatizar isso.

Mais uma vez, parabenizo V. Exa. pela presença brilhante nesta Casa como Líder

da Maioria, inspirando-nos a fazer um trabalho cada vez mais consciente em defesa

dos interesses reais de Minas Gerais, e não dos da política partidária, como fazem

alguns,  quando utilizam a tribuna ou quando estão  no  meio do povo,  como se a
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eleição não tivesse terminado e ainda houvesse palanque após a posse. Parabéns!

O Deputado Gustavo Valadares* – Obrigado. Serei breve, pois faltam menos de três

minutos para o término de meu pronunciamento e nem sequer entrei no assunto que

me trouxe à tribuna. Deputado Bosco, sei que V. Exa. deseja fazer um aparte, mas

peço 1 minuto da sua paciência para fazer um convite aos nobres colegas.

Hoje,  pela  manhã,  conversei  pelo  telefone  com  os  Deputados  Rogério  Correia,

Antônio Júlio,  Bosco,  Romel,  principalmente os  que fazem parte  da Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Amanhã,  às  10h30min,  em  reunião

extraordinária  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  vamos

receber o coordenador do Programa Nota Fiscal Paulistana, de São Paulo, que tem

tido um sucesso extraordinário, porque faz o cidadão agir como um fiscal de renda do

Estado. Ele passa a cobrar nota fiscal de todos os produtos que compra. Em todas as

casas comerciais a que vai, ele passa a cobrar a nota fiscal com o CPF dele na nota.

O  governo  de  São  Paulo  tem  um  programinha  que,  automaticamente,  vai

contabilizando no CPF um percentual do ICMS recolhido na nota, para que, no final

do ano, esse ICMS retorne ao bolso do contribuinte que solicitou as notas. Pode-se

fazer isso de várias maneiras: solicitando ao Estado que esse valor acumulado até o

final do ano seja abatido do IPVA a ser pago no ano seguinte, que seja depositado

esse  valor  em  conta  corrente;  ou,  ainda,  que  o  crédito  seja  transferi-lo  a  uma

entidade.

Gostaria  de  convidar  os  Deputados  a  estar  na  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, às 10h30min, quando receberemos o coordenador  desse programa de

São Paulo,  para sabermos quanto já  se arrecadou a mais,  qual  o incremento da

arrecadação, quanto já se pagou aos contribuintes, se tem feito sucesso, como tem

funcionado o “software” que atualiza automaticamente os dados na conta de cada

contribuinte. Seria bom discutirmos a viabilidade desse programa em Minas Gerais, a

exemplo  do  que  houve  com  o  Fundo  Minas  Legal,  que  está  sendo  criado  para

financiar troca de créditos com o contribuinte.

O  Deputado  Bosco  (em  aparte)  -  Deputado  Gustavo  Valadares,  primeiramente

gostaria  de  cumprimentá-lo  pela  participação  sempre  brilhante  na  tribuna  e  dizer

rapidamente  que não podemos deixar  de fazer  justiça ao governo do Estado em
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relação ao tratamento dado ao Sind-UTE e à greve. O governo sempre esteve aberto

à negociação (aliás, recebeu o sindicato por mais de 13 vezes), sempre se prontificou

a discutir  a questão. O impasse é sempre colocado pelo sindicato, que insiste na

questão  do  piso.  O  governo,  agora,  apresenta  uma  proposta  que,  pelo  que  já

sabemos, vai significar um avanço importante, a valorização da classe. É preciso que

façamos um chamamento a toda a classe educadora de Minas Gerais para que tome

conhecimento da proposta que a Secretária,  neste momento,  está fazendo e faça

uma avaliação profunda dela.

Em relação ao projeto a que V. Exa. fez referência, quero dizer que apresentamos

um semelhante, que está anexado ao de V. Exa. Tenho a certeza de que esse projeto

trará  um  avanço  significativo  para  a  economia  do  Estado  e  sobretudo  para  os

contribuintes.

O Deputado Gustavo Valadares* – Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixo o convite

para, amanhã, às 10h30min, na Comissão de Fiscalização Financeira, discutirmos o

projeto de lei  de cidadania fiscal  no Estado de Minas Gerais.  Peço desculpas ao

Deputado Paulo Guedes:  quando V.  Exa.  chegou,  faltavam 13 segundos para  eu

terminar o meu pronunciamento.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente – Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, queria ter feito um questionamento ao

Deputado Gustavo Valadares, que afirmou com veemência que o governo aos paga

os professores um salário acima do piso. Se a classe está em greve, reivindicando o

piso,  fica  parecendo,  Deputado  Rogério  Correia,  pela  fala  do  Deputado  Gustavo
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Valadares, que os professores estão em greve para ganhar menos. Então, há alguém

doido nessa história. Como professor, posso afirmar que não são os professores. Os

contracheques trazidos aqui pelos professores não deixam dúvida de que realmente o

governo não chegou ao piso. Isso é evidente. Não adianta propaganda na televisão,

gastar dinheiro com a mídia nem querer criminalizar a greve. Realmente é preciso

discutir.  O  Deputado  Bosco,  nosso  colega,  afirmou  que  o  governo  também  tem

negociado  exaustivamente,  mas  não  é  isso  que  têm  afirmado  o  Sind-UTE  e  os

professores. Então, gostaria de deixar claro, de registrar isso aqui. Esperamos, sim,

que o governo tenha sensibilidade, que ele adote o piso nacional em Minas Gerais,

reivindicação mais  do que justa.  Investir  na educação,  nos nossos professores,  é

investir  no  futuro  do  Estado.  Minas  Gerais  propagou,  nesses  oito  anos  que  se

passaram no governo Aécio Neves, que tinha dinheiro para tudo, para construir  a

Cidade  Administrativa,  para  fazer  tantas  coisas,  para  dar  patrimônio  público  do

Estado a alguns amigos. Então, acho que poderia também ser priorizada a educação,

o que é mais do que justo, a saúde, a segurança pública; poderia haver investimento.

Há tanto recurso investido na Justiça, mas falta Defensor Público, Juiz e Promotor

nas comarcas do interior. Podemos retomar essa discussão aqui para que as coisas

andem. Não adianta ter um Estado amordaçado, em que se abafa tudo, em que o

Ministério Público engaveta tudo, em que há uma casa em que é proibido realizar

CPI, é proibido investigar. Volto aqui a dizer que estamos estudando a possibilidade

de reabrir a CPI da Máfia do Carvão para discutir até várias operações, para saber no

que deu a questão do Humberto Candeias, Presidente do IEF, preso na ocasião do

desbaratamento da máfia do carvão, para saber o que se concluiu disso tudo, porque

tudo está abafado. Agora mesmo fizeram a operação Corcel Negro 2, que só pegou

os  caminhoneiros.  Todos  sabiam  que,  há  quatro  anos,  desde  que  o  Estado

estabeleceu uma cota de 5%, havia carvão em Minas Gerais esquentado com nota da

Bahia,  do  Piauí,  do  Maranhão.  Os  fiscais  sabiam,  os  postos  policiais,  Deputado

Rogério  Correia,  sabiam,  porque  carimbavam  a  nota,  e  os  coitados  dos

caminhoneiros  achavam  que  a  nota  estava  correta.  Há  caminhoneiro,  Deputado

Rogério  Correia,  multado  em  R$1.500.000,00.  O  caminhão  do  sujeito  não  vale

R$100.000,00. Essas coisas precisam ser discutidas aqui na Casa. Estou propondo
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uma audiência  pública,  é preciso  abrir  uma CPI para  descobrir  onde vai  parar  a

indústria da multa, que só multa trabalhador rural, assentamento de reforma agrária,

agricultor familiar, produtor e, agora, os caminhoneiros. Quem trabalha neste Estado

está proibido de fazê-lo, porque a indústria da multa, Deputado Antônio Júlio, está

vigorando, continua a todo vapor. O incentivo aqui, em Minas Gerais, é para alguns,

para um pequeno grupo de amigos. Precisamos discutir isso, precisamos colocar isso

em pratos limpos para que a sociedade e o Brasil saibam o que de fato acontece em

Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 1.016/2011, do Deputado Leonardo Moreira, ao Projeto

de Lei nº 793/2011, do Deputado Carlos Pimenta, por guardarem semelhança entre

si.

Mesa da Assembleia, 23 de agosto de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  1.408/2011,  da

Comissão  de  Minas  e  Energia,  1.409  a  1.413/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, 1.414 a 1.422/2011, da Comissão de Assuntos Municipais, 1.423/2011, da

Comissão de Transporte, e 1.424 e 1.425/2011, da Comissão de Segurança Pública.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pela  Comissão  de  Minas  e  Energia  –  rejeição,  na  13ª  Reunião

Ordinária,  em  18/8/2011,  do  Requerimento  nº  1.236/2011,  do  Deputado  Elismar

Prado,  e  aprovação do  Requerimento  nº  1.287/2011,  do  Deputado Luiz  Henrique

(Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Tiago Ulisses – indicando o Deputado Duarte

Bechir  para  membro  efetivo  da  Comissão  Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  a

Proposta de Emenda à Constituição nº 28/2011, na vaga do Deputado Hely Tarqüínio

(Ciente. Designo. Às Comissões.).
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Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso VIII  do art.  232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.038/2011

(Arquive-se o projeto.) e, nos termos do inciso XIII do art. 232 do Regimento Interno,

requerimento do Deputado Carlin Moura em que solicita a anexação do Projeto de Lei

nº 1.106/2011, do Deputado Leonardo Moreira, ao Projeto de Lei nº 881/2011, do

Deputado Carlin Moura, por guardarem semelhança entre si.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  pediria  a  V.  Exa.  que,  de  plano,

encerrasse a reunião, por não haver quórum regimental.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em turno único, do Projeto de Lei nº 2.123/2011, uma vez que permaneceu em ordem

do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais,  às  20 horas,  e  convocando as  Deputadas e os  Deputados para  a

extraordinária de amanhã, dia 24, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e

para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 226/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Moradores Morada do Sol, com sede no Município

de Uberaba.
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A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 226/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação  de  Moradores  Morada  do  Sol,  com  sede  no  Município  de  Uberaba,

entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  organizada  para  a  prestação  de

serviços sociais e comunitários aos moradores do Conjunto Habitacional Morada do

Sol e à comunidade circunvizinha.

A instituição tem como propósito congregar os habitantes dessa comunidade na

busca  de  soluções  para  seus  problemas,  promovendo  seu  desenvolvimento

comunitário e a melhoria de suas condições de vida; realizar atividades voltadas para

o atendimento das necessidades da população nas áreas de educação, saúde, lazer,

transporte,  comunicação  e  segurança;  administrar  as  partes  comuns  do  conjunto

habitacional, zelando por sua conservação e pela manutenção de sua infraestrutura;

orientar os moradores sobre melhorias em suas unidades habitacionais.

Tendo em vista o relevante trabalho social da Associação de Moradores Morada do

Sol em prol da plena cidadania de seus assistidos, consideramos meritória a intenção

de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 226/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 967/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Ecológica Bordamatense Amigos da Natureza,  com
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sede no Município de Borda da Mata.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/4/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  967/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação Ecológica Bordamatense Amigos da Natureza, com sede no Município de

Borda da Mata.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 18 veda a

remuneração de seus  diretores;  e  o  parágrafo  único  do  art.  29  (ver  alteração de

17/12/2010) dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade de fins não econômicos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 967/2011.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis – Delvito Alves – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.245/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei no 4.993/2010, visa declarar de utilidade pública o

Centro Educacional Infância Feliz – Ceif –, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.245/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Educacional Infância Feliz – Ceif –, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  23  determina que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e o

art. 31 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere de fins não econômicos, com personalidade jurídica

e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.245/2011.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Luiz  Henrique  –  André

Quintão - Rosângela Reis – Cássio Soares.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.624/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Água Limpa,  com  sede no Município  de

Porto Firme.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.624/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Água Limpa, com sede no Município de Porto Firme.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 25 veda a

remuneração dos membros de sua administração; e o art. 41 dispõe que, na hipótese

de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  associação  que

exerça atividades congêneres.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.624/2011.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – André Quintão – Luiz

Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.710/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Centro Hípico Sapucaí de Minas Gerais - CHS-MG -,

com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.710/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro  Hípico Sapucaí  de  Minas Gerais  -  CHS-MG -,  com sede no Município  de

Santa Rita do Sapucaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.

9º  e o art.  13 vedam a remuneração a seus diretores e associados.  No caso de

dissolução da entidade,  aplica-se o art.  61 do  Código  Civil,  que determina que o

patrimônio  remanescente  seja  encaminhado  a  instituição  municipal,  estadual  ou

federal, de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.710/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente -  Cássio Soares, relator -  Rosângela Reis - Delvito

Alves - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.904/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Campinaverdense  de  Defesa  Comunitária  -  ONG

Trabalho Social, com sede no Município de Campina Verde.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  27/5/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.904/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Campinaverdense de Defesa Comunitária - ONG Trabalho Social, com

sede no Município de Campina Verde.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública.
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Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda no 1, que dá nova redação ao art. 1o do projeto, a fim de adequar

a denominação da entidade ao previsto no art. 1o de seu estatuto.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.904/2011 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1o a seguinte redação:

“Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Campinaverdense de

Defesa Comunitária - Adec -, com sede no Município de Campina Verde.”.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.990/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Clube  Tradições  Sertanejas  de

Tupaciguara, com sede no Município de Tupaciguara.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  1.990/2011  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Clube

Tradições  Sertanejas  de  Tupaciguara,  com  sede  no  Município  de  Tupaciguara,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a preservação

das tradições culturais dessa localidade.

Com esse propósito, a instituição realiza encontros de violeiros na região, buscando

o desenvolvimento cultural  e  a formação de uma orquestra  de violeiros,  promove

atividades de recreação e lazer, como festas e festivais sertanejos, incentiva o ensino
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da música como forma de preservar as tradições dos violeiros e cultiva os valores e

as tradições ligadas à vida sertaneja.

Diante  do  relevante  trabalho  realizado  pelo  Clube  Tradições  Sertanejas  de

Tupaciguara,  em defesa dos valores da  cultura popular,  consideramos meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.990/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.999/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo declarar de utilidade pública a Casa Lar Menino Jesus, com sede no

Município de Capinópolis.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.999/2011 visa declarar de utilidade pública a Casa Lar Menino

Jesus, com sede no Município de Capinópolis, entidade de direito privado, sem fins

lucrativos, que tem por escopo amparar crianças e adolescentes, na faixa etária de

zero a quinze anos, em situação de risco, abandono ou sob tutela judicial.

Com esse propósito,  a instituição atende as necessidades físicas,  educacionais,

sociais e esportivas de seus assistidos, tendo em vista sua reintegração à família,

natural ou substituta, e à sociedade; prepara as pessoas sob sua guarda para o pleno

exercício  da  cidadania;  desenvolve  o  processo  de  construção  de  autonomia  das

crianças  e  dos  adolescentes  sem  chances  de  retorno  à  família  de  origem,

possibilitando sua inserção em uma família substituta; e possibilita aos jovens em
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condições de trabalhar uma iniciação profissional e o conhecimento sobre o mercado

de trabalho.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Casa Lar Menino Jesus em

defesa  e  proteção  dos  direitos  das  crianças  e  dos  adolescente  de  Capinópolis,

consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.999/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.003/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Teatro No Mi, com sede no Município de Uberlândia.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.003/2011 visa declarar de utilidade pública o Teatro No Mi,

com sede no Município de Uberlândia, entidade de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem por escopo a divulgação da cultura, especialmente da arte teatral.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  monta  espetáculos,  oficinas  e

eventos culturais, visando contribuir para manter viva a memória cultural da região,

promove a arte e a cultura, defende a conservação do patrimônio artístico e cultural e

realiza  discussões,  seminários  e  debates  de  caráter  artístico  e  cultural,  sempre

voltados  à  promoção de valores  universais  como a ética,  a  paz,  a cidadania,  os

direitos humanos e a democracia.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Teatro  No  Mi  para  a

preservação da cultura mineira, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o
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título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.003/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.004/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Fundação  Ministério  Vitorioso,  com  sede  no  Município  de

Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.004/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Ministério Vitorioso, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  6o,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades

congêneres, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social e sediadas no

Estado; e, no art. 10, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão
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remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, bonificação, participação

ou parcela do patrimônio.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.004/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente -  Rosângela Reis, relatora -  Luiz Henrique -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.013/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural Aliança Norte - Acoran -,

com sede no Município de Pratinha.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.013/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Rural Aliança Norte - Acoran -, com sede no Município de

Pratinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as
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atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade sem fins lucrativos congênere, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.013/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.017/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Viver Feliz do Bairro Estaleiro II - Ascovife

-, com sede no Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.017/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Viver Feliz do Bairro Estaleiro II - Ascovife -, com sede no

Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo



1263
____________________________________________________________________________

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.017/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente -  Rosângela Reis, relatora -  Luiz Henrique -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  de  Famílias  de  Produtores  Rurais  do  Bairro  da

Graminha – Afagra –, com sede no Município de Guaranésia.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.019/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Famílias de Produtores Rurais do Bairro da Graminha – Afagra –, com

sede no Município de Guaranésia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  31,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  43,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade de fins não econômicos, ou a instituição municipal, estadual ou

federal, de fins idênticos ou semelhantes aos da associação dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.019/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Delvito  Alves  –  André

Quintão – Luiz Henrique – Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.066/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Coronel Eurico Futebol Clube, com sede no Município

de Brumadinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.066/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Coronel Eurico Futebol Clube, com sede no Município de Brumadinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.

65  dispõe  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  e  portadora  do  título  de

utilidade pública; e o art. 76 veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros,

associados ou instituidores.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.066/2011.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.068/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação Unidos  Via  da  Serra  Futebol  Clube,  com  sede no

Município de Brumadinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.068/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Unidos  Via  da  Serra  Futebol  Clube,  com  sede  no  Município  de
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Brumadinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.

65  dispõe  que  na  hipótese  de  sua  dissolução  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  e  portadora  do  título  de

utilidade pública; e o art. 76 veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros,

associados ou instituidores.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.068/2011.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.073/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural,  Educacional  e Desportiva de Itapecerica –

Acedei –, com sede no Município de Itapecerica.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.073/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural, Educacional e Desportiva de Itapecerica – Acedei –, com sede

no Município de Itapecerica.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  3o  veda  a

remuneração  de  seus  Diretores;  e  o  art.  35  dispõe  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,

legalmente constituída,  em funcionamento  e  registrada no Conselho  Municipal  de

Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda no 1, que dá nova redação ao art. 1o do projeto, a fim de adequar

a denominação da entidade ao previsto no art. 1o de seu estatuto.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.073/2011 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1o a seguinte redação:

“Art. 1o – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural, Desportiva e

Educacional de Itapecerica/MG – Acedei –, com sede no Município de Itapecerica.”.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique – Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.075/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a União dos Catadores de Piranguçu – Unicapi –, com sede no

Município de Piranguçu.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.075/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

União dos Catadores de Piranguçu – Unicapi –, com sede no Município de Piranguçu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  45  veda  a

remuneração de seus dirigentes pelo exercício de suas funções; e, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado conforme dispõe o art. 61

do Código Civil Brasileiro, a entidade de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.075/2011.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.079/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar  de utilidade pública o Lar  Frederico Ozanam, com sede no Município de

Ribeirão Vermelho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.079/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

Frederico Ozanam, com sede no Município de Ribeirão Vermelho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar que,  no art.  31 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso IV

veda  a  remuneração  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores ou equivalentes pelo exercício de suas funções; e o inciso V determina

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade  congênere,  preferencialmente  vinculada à Sociedade  de São Vicente  de

Paulo,  com  personalidade  jurídica,  sediada  no  Estado  e  registrada  no  Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.079/2011.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Luiz Henrique – André

Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.084/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Folia de Reis Irmandade de Nossa Senhora Aparecida de Ribeirão,

com sede no Município de Brumadinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.084/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Folia  de Reis Irmandade de Nossa Senhora Aparecida de Ribeirão, com sede no

Município de Brumadinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.

9o veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados ou equivalentes

pelo exercício de suas funções; e o parágrafo único do art.  23 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  registrada no Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a entidade

pública.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.084/2011.
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Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.094/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais com sede no Município de

Além Paraíba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.094/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Protetora dos Animais com sede no Município de Além Paraíba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  2º  veda  a

remuneração de seus membros pelo exercício de suas funções; e o art. 25 determina

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com o objetivo de
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adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.094/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais

S.O.S. Amor – APA SOS Amor –, com sede no Município de Além Paraíba.”.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.097/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Quilombola do Mato do Tição, com sede no

Município de Jaboticatubas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.097/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Quilombola do Mato do Tição, com sede no Município de Jaboticatubas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 43 determina que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída, registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social  e  filiada  à  Fundação  Cultural  Palmares,  para  ser  aplicado  nas  mesmas

finalidades da associação dissolvida; e o art. 44 veda a remuneração dos membros

dos Conselhos de Administração e Fiscal pelo exercício de suas funções.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.097/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique – Rosângela Reis – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 16/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Elismar Prado, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 85/2007, altera a Lei nº 6.763, de 26/12/1975,

reduzindo a alíquota do ICMS sobre energia elétrica para consumo residencial de

30% para 25%.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela  pretende alterar  a  Lei  nº  6.763,  de  26/12/1975,  de  modo a

reduzir a alíquota do ICMS incidente sobre o consumo residencial de energia elétrica

de 30% para 25%.

Em diligência formulada à Secretaria de Estado da Fazenda restou evidenciada a
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grande perda de receita do Estado no caso de adoção das medidas propostas.

Quando  do  trâmite  do  Projeto  de  Lei  nº  85/2007,  na  legislatura  anterior,  esta

Comissão  analisou  detidamente  a  proposição,  no  que  tange  ao  juízo  de

admissibilidade.  Como  não  houve  mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem  uma  nova  interpretação  da  matéria,  somos  levados  a  ratificar  o

posicionamento  expressado  anteriormente  e  reproduzir  a  argumentação  jurídica

apresentada na ocasião: “Em que pese ao grande alcance da medida, deparamos

com  óbices  de  natureza  constitucional  e  legal  que  inviabilizam  o  andamento  do

projeto. Os incentivos e benefícios fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito

Federal dependem da celebração de convênio no âmbito do Conselho de Política

Fazendária – Confaz –, conforme preconiza o art. 155, § 2º, ‘g’, da Constituição da

República, e a Lei Complementar nº 24, de 7/1/75. Esta, a propósito, é a posição

consolidada do Supremo Tribunal  Federal,  nas mais diversas decisões,  em ações

diretas de inconstitucionalidade de leis estaduais que versam sobre concessão de

incentivo ou redução de alíquota do imposto cogitado. Por outro lado, a proposta não

atende  o  disposto  na  Lei  Complementar  nº  101,  de  4/5/2000,  que  condiciona  a

concessão  ou  a  ampliação  de  benefício  de  natureza  tributária  da  qual  decorra

renúncia de receita ao estudo do impacto da medida no orçamento do Estado. Além

disso,  a  referida  norma  exige  que  o  proponente  demonstre  que  a  renúncia  foi

considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que há mecanismos de

compensação para a perda de receita decorrente da implementação das medidas”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 16/2011.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  André  Quintão  (voto  contrário)  -  Cássio

Soares - Delvito Alves - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 177/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria  do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei  em epígrafe “institui  a

Política  Estadual  de  Desenvolvimento  do  Brasil  Rural  –  PEDBR  –  e  dá  outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto aos aspectos de sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  tem  por  objetivo  definir  e  estabelecer  princípios,

diretrizes  e  objetivos  da  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  do  Brasil  Rural  –

PEDBR  –,  pela  qual  o  poder  público,  com  a  participação  da  sociedade  civil

organizada, formulará e implementará o Plano Estadual de Desenvolvimento do Brasil

Rural  –  PEDBR –,  programas  e  ações visando a  assegurar  o  direito  humano  ao

desenvolvimento sustentável nas áreas rurais do Estado de Minas Gerais.

Inicialmente, examinando a proposição sob o aspecto da constitucionalidade formal,

verifica-se que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa do Estado,

de modo concorrente com a União e o Distrito Federal,  nos termos do art.  24 da

Constituição da República:

“Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição”.

Em relação ao tema tratado, é importante destacar que a proposição se encontra

em consonância com a Carta Magna, que, em seu art. 225, determina que todos têm

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Nota-se, contudo, que, no âmbito do Estado, já existem diversas normas sobre o
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assunto, como as constantes da Lei nº 11.405, de 1994, que dispõe sobre a política

estadual de desenvolvimento agrícola e dá outras providências, da Lei nº 11.744, de

1995, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural – Funderur – e dá outras

providências, e da Lei nº 14.559, de 2002, que dispõe sobre a política estadual de

desenvolvimento  sustentado  da  cadeia  produtiva  do  algodão  e  dá  outras

providências.  Mencionem-se  ainda  os  Decretos  nºs  38.589,  de  1996,  que  cria  o

Conselho Estadual de Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar –

Pronaf -; nº 39.866, de 1998, que aprova o regulamento do Funderur; nº 41.557, de

2011,  que  cria  o  Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  e  nº

44.097, de 2005, que institui o Projeto de Combate à Pobreza Rural – PCPR – nos

Municípios do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Ademais, é importante ressaltar que a Constituição da República, em seu art. 2º,

estabelece  que  “são  Poderes  da  União,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o

Legislativo,  o  Executivo  e  o  Judiciário”.  Dessa  forma,  o  constituinte  estabeleceu

funções  para  cada  um  dos  Poderes,  atribuindo-lhes  competências  próprias,  sem,

contudo, caracterizá-las com exclusividade. Na divisão das tarefas estatais, cabe ao

Poder Executivo a função típica de praticar os atos de administração pública. Estes,

por sua vez, pautam-se por normas de direito público, que estabelecem parâmetros

cuja observância é obrigatória na condução das políticas públicas.

No  caso  em  análise,  em  diversos  dispositivos,  o  projeto  minudencia  a  ação

administrativa, detalhando questões e procedimentos, revestindo-se da natureza de

programa  e  escapando  do  plano  da  abstração  e  da  generalidade,  que  devem

caracterizar a atividade legislativa. A esse respeito, vale lembrar que a instituição de

programas tem natureza administrativa, razão pela qual a matéria se enquadra no

campo de atribuições do Poder Executivo, ao qual compete prestar serviços públicos

ou  de  utilidade  pública,  observadas  as  diretrizes  constitucionais  e  as  normas

aprovadas  pelo  Legislativo.  Com  efeito,  cabe  ao  Executivo,  na  elaboração  e  no

desenvolvimento  dos  programas,  estabelecer  prioridades  e  decidir  quais  ações

governamentais serão executadas.

Destacamos que o mecanismo adequado para a atuação do Poder Legislativo em

sede de políticas públicas é a apresentação de emendas parlamentares à lei do Plano
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Plurianual de Ação Governamental – PPAG – quando de sua elaboração bem como

de sua revisão anual.

Deve-se observar, ainda, outra violação ao princípio da separação e independência

entre os Poderes, estatuído no art. 2º da Constituição. A criação de diversos órgãos e

Secretaria  de Estado,  além da previsão de várias  atribuições e responsabilidades

para  a  estrutura  do  Poder  Executivo,  é  matéria  que,  por  sua  natureza,  está

compreendida no campo de responsabilidades inerentes à função administrativa, e

pressupõe a competência do Chefe do Poder Executivo para, em caráter privativo,

deflagrar o respectivo processo legislativo. São de iniciativa do Governador do Estado

as leis que cuidem da criação, estruturação e organização de órgãos ou entidades da

administração direta do Estado, nos termos do art. 66, III, alíneas “e” e “f”, da Carta

mineira.  Portanto, a proposição em tela usurpa competência legislativa privativa do

Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo referente à matéria em

questão.

Por outro lado, a proposição contém princípios e diretrizes relacionados ao direito

humano ao desenvolvimento sustentável nas áreas rurais do Estado de Minas Gerais

que devem ser incorporados ao ordenamento jurídico, mais especificamente, na Lei

nº 11.405, de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola

e dá outras providências, o que foi feito através do substitutivo apresentado.

Com efeito, tais princípios orientarão as ações estruturais do Estado cumprindo o

objetivo principal da proposição, qual seja o de “alavancar um conjunto de medidas

que produzam um reposicionamento estratégico do meio rural, colocando-o num novo

patamar histórico que dê prioridade a um processo de desenvolvimento econômico

articulado, à garantia da soberania e da segurança alimentar e nutricional, ao respeito

às  condicionantes  ambientais,  à  preservação  do  patrimônio  cultural  e  à

democratização política”, como foi bem apontado pelo autor.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 177/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta incisos aos arts. 2º e 3º da Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que

dispõe  sobre  a  política  estadual  de  desenvolvimento  agrícola  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam acrescentados ao art. 2° da Lei nº 11.405, de 1994, os seguintes

incisos:

“Art. 2º – (...)

XV – a democracia será o fundamento básico da cultura política e das relações

sociais;

XVI – a sustentabilidade orientará a redução das desigualdades sociais e regionais;

XVII – os mecanismos de democratização política, social, cultural e econômica da

sociedade  serão  ampliados,  assegurando  a  participação  igualitária  de  todos  os

segmentos sociais;

XVIII – a importância do patrimônio ambiental, sociocultural, econômico e político

existente nos espaços rurais deverá ser reconhecida;

XIX – a igualdade deve proporcionar a superação das desigualdades de gênero,

geração, raça e etnia na sociedade;

XX – a solidariedade implicará a responsabilidade coletiva e compartilhada em favor

de uma ordem econômica, social, política e cultural mais justa, tendo por base os

princípios da autogestão e da cooperação;

XXI – a diversidade ambiental, sociocultural, econômica e político-institucional será

potencializada e as múltiplas  funções desempenhadas pelos espaços rurais serão

valorizadas;

XXII – a dinamização econômica, as inovações tecnológicas e a democratização do

acesso às tecnologias voltadas à construção de um modelo sustentável de produção

agropecuária, extrativista, florestal e pesqueira deverão ser estimuladas;

XXIII – os fatores de atratividade geradores de qualidade de vida, inclusão social e

igualdade de oportunidades nos espaços rurais deverão ser fortalecidos;

XXIV –  o  poder  público  criará  um  arranjo  institucional  integrador  das  ações  do

Estado  e  consolidará  os  mecanismos  de  controle  e  gestão  social,  com  base  no
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protagonismo das organizações da sociedade civil.”.

Art. 2º – Ficam acrescentados ao art. 3° da Lei nº 11.405, de 1994, os seguintes

incisos:

“Art. 3º – (...)

XI – fazer do meio rural um espaço construído com o comprometimento de toda a

sociedade, onde viva com dignidade, pelo menos, um terço da população do Estado;

XII  –  fazer  cumprir  as  funções  sociais,  culturais,  econômicas  e  ambientais  dos

espaços rurais;

XIII – garantir o papel estratégico dos espaços rurais na construção de um modelo

de desenvolvimento rural sustentável;

XIV – fortalecer processos de dinamização econômica, social, cultural e política dos

espaços rurais;

XV – priorizar o fortalecimento da agricultura familiar e dos povos e comunidades

tradicionais, definidos em lei federal, visando à garantia da soberania e segurança

alimentar e nutricional e à democratização do acesso à terra;

XVI  –  formular  e  implementar  políticas,  programas  e  ações  que  assegurem  a

preservação da biodiversidade, a reprodução do patrimônio cultural e a permanência

das populações rurais com dignidade nas áreas rurais;

XVII  –  estimular  a  modificação  do  padrão  de  consumo alimentar  da  população

brasileira, em favor de hábitos alimentares saudáveis;

XVIII  –  garantir  a  integração  e  ampliação  do  acesso  a  políticas,  serviços  e

equipamentos de infraestrutura logística públicos e de qualidade, com destaque para

as áreas de educação, saúde e moradia;

XIX – garantir a aplicação dos direitos do trabalho nas áreas rurais;

XX –  consolidar  mecanismos e instrumentos de gestão social  no  planejamento,

elaboração, integração, controle e monitoramento das políticas públicas.”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Delvito Alves

- Luiz Henrique - Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.997/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Jayro Lessa,  a proposição em epígrafe dispõe sobre a

obrigatoriedade de vinculação, por órgãos da administração pública direta e indireta,

de mensagens de cunho social em “e-mails” e informativos institucionais.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/6/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento torna obrigatória a divulgação, por parte dos órgãos e

entidades da administração direta e indireta do Estado, de mensagens de conteúdo

social em “e-mails” e informativos institucionais relacionadas com os seguintes temas:

incentivo à doação de órgãos; preservação do meio ambiente e dos recursos naturais

renováveis; proteção e denúncia de abusos contra crianças, adolescentes, mulheres

e  idosos;  coleta  e  reciclagem  de  lixo.  Essas  mensagens  darão  ênfase,

preferencialmente, a campanhas realizadas por entidades das classes vinculadas aos

assuntos  supracitados  e  serão  trocadas  bimestralmente,  de  forma alternada,  não

podendo ser repetidas em prazo inferior a quatro meses.

O projeto estabelece, ainda, que, em caso de descumprimento da norma, o Estado

ficará impedido de receber recursos pelo período de 60 dias, salvo se se tratar de

situações de calamidade pública.

Conforme consta  na  justificação,  o  objetivo  do  projeto  é  a  conscientização  das

pessoas  sobre  a  importância  da  preservação do  meio  ambiente  e  da  doação  de

órgãos,  dando ênfase à  solidariedade humana e às  ações desempenhadas pelas

organizações não governamentais que atuam nessa seara.
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No que tange especificamente ao meio ambiente, a Constituição da República, no

art. 23, VI, enquadra o tema no âmbito da competência comum de todas as entidades

federadas  (União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios),  as  quais  gozam  de

competência  tanto  para  legislar  quanto  para  praticar  atos  concretos  com vistas  à

efetiva preservação ambiental. Ademais, o art. 225, § 1º, VI, da citada Constituição

estabelece explicitamente que cabe ao poder público promover “a conscientização

pública  para  a  preservação  do  meio  ambiente”,  dando ênfase  ao  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado, que, nos termos do “caput” do art. 225 da Lei Maior, é

definido como bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida.

A proteção ao meio ambiente poderá ocorrer de várias formas, seja no plano da

abstração, seja no plano das ações concretas tomadas pelo poder público. A primeira

manifesta-se  mediante  a  edição  de  normas  jurídicas  genéricas  e  abstratas  (leis,

decretos, regulamentos) voltadas para essa finalidade; a segunda manifesta-se por

meio de procedimentos e atos administrativos do Poder Executivo para garantir  a

aplicação das normas legais pertinentes. Nesse ponto, saliente-se que é comum a

utilização  de  programas  e  campanhas  educativas  pelo  Estado  como  formas  de

conscientizar as pessoas para a proteção do meio ambiente, o que pode ser realizado

também  por  meio  da  inserção  dessas  informações  nas  mensagens  eletrônicas

enviadas pelos órgãos administrativos, tal como previsto na proposição.

Vê-se,  portanto,  que  o  projeto  visa  a  dar  densidade  jurídica  aos  parâmetros

constitucionais relativos à preservação ambiental, além de conscientizar as pessoas

sobre a importância da doação de órgãos e sangue e da denúncia de abusos contra

crianças e mulheres.  Tais  práticas estão estreitamente vinculadas ao exercício da

cidadania, visto que o indivíduo, na condição de membro da sociedade, tem o direito

à informação e a prerrogativa de provocar  o poder  público para que este busque

soluções para problemas atinentes a assuntos do interesse pessoal do cidadão ou da

coletividade.

Entretanto,  parece-nos  que  o  art.  2º  do  projeto  contém  equívoco,  pois  prevê

punição  ao  próprio  Estado  no  caso  de  descumprimento  da  norma,  privando-o

transitoriamente do recebimento de recursos financeiros.  Trata-se, na verdade, de

uma autopunição desprovida de fundamento, razão pela qual propomos nova redação
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para o dispositivo, de modo a configurar como ilícito administrativo do agente público

a não observância do comando. Para tanto, apresentamos a Emenda nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.997/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art.  2º  –  O  desrespeito  ao  disposto  no  art.  1º  desta  lei  configura  ilícito

administrativo  imputável  ao  servidor  público  responsável  pela  divulgação  das

informações.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  André  Quintão  –  Cássio

Soares - Luiz Henrique – Rosângela Reis.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2011

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 24/8/2011

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão -

Antônio Júlio - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Duarte Bechir - Fábio Cherem -

Fred Costa - Gustavo Perrella - Hely Tarqüínio - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira

- Liza Prado - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza

Cruz - Ulysses Gomes.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de amanhã, dia 25, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e

para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 25ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/8/2011

Presidência do Deputado Fred Costa

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Rogério Correia - Entrega de placa - Entrega de diplomas - Palavras do Sr. Edison

Simão -  Exibição de vídeo -  Apresentação musical -  Palavras do Sr.  Presidente -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados:

André Quintão - Fred Costa - Rogério Correia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Fred Costa) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O Deputado André Quintão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Pampulha Iate Clube - PIC -

pelos 50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Edison Simão,

Presidente  do  Pampulha  Iate  Clube  -  PIC  -;  Roberto  Fagundes,  Presidente  da

Associação Comercial e Empresarial de Minas - ACMinas -; Felix Ricardo Gonçalves

Moutinho e Antônio Mafra, ex-Presidentes do PIC; e Deputado Rogério Correia, autor

do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs.

Rogério  Luís  da  Cunha,  Vice-Presidente  da  Ciemg;  e  Luciano  Fagundes,  Vice-

Presidente  da  Federação  Mineira  de  Futebol.  Saudamos  a  presença  de  ex-

Presidentes  e  ex-Vice-Presidentes  do  PIC  e  também  de  servidores,  funcionários,

colaboradores e parceiros.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo Trio Amadeus.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Rogério Correia

Boa  noite,  convidados  e  convidadas.  Exmo.  Sr.  Deputado  Fred  Costa,

representando aqui o Exmo. Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
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Deputado Dinis Pinheiro - agradeço ao Deputado Fred Costa, pois, como eu, é sócio

do Pampulha Iate Clube – PIC -, de modo que a homenagem ao nosso querido PIC é

nossa em conjunto -; Srs. Edison Simão, Presidente do Pampulha Iate Clube; Roberto

Luciano Fagundes,  Presidente  da  Associação  Comercial  e  Empresarial  de  Minas;

quero, nesta homenagem ao PIC, também como associado, dizer que, nesses quase

10 anos como sócio, procuramos recordar os motivos que nos levaram até a escolha

do PIC como clube, não só para mim como também para a nossa família.

Todos procuramos fazer essa escolha com base em diversos aspectos. E o PIC,

sem sombra de dúvida, tem muito a oferecer. Por isso completa 50 anos com muito

vigor, com o crescimento do número de sócios e com o crescimento do que tem para

ofertar à nossa sociedade.

Além de Deputado, falo aqui principalmente como sócio do PIC. Não falo como um

dos petequeiros, porque sou um dos piores no PIC, então não posso representá-los,

mas há muitos petequeiros bons aqui.

O PIC tem uma beleza muito grande, resultante do trabalho de Niemeyer, com a

contribuição decisiva de Burle Marx e de Cândido Portinari. Por si só, isso já seria

motivo para que pudéssemos,  como filiados e sócios do PIC, a cada dia em que

estamos lá, desfrutar dessa agradável convivência em um clube com uma arquitetura

belíssima e que, culturalmente, nos traz grandes recordações. A área é extremamente

grande, aconchegante, com as piscinas, a sauna, agora com uma área reservada

também às crianças e aos jovens, que oferece, portanto, o que há de melhor aos

seus sócios. É também um clube que oferece cidadania para além dos sócios, o que

também nos engrandece.

Trata-se, portanto, sem sombra de dúvida, de um projeto arrojado. É importante

destacarmos tratar-se de uma obra de muitas cabeças, de muitas mãos. Por isso

mesmo, durante esses 50 anos, sempre esteve antenado com as necessidades dos

sócios e com as novidades. Foi assim que o clube, a cada gestão, se consolidou e

ampliou  ainda  mais  as  atividades,  adquirindo  novos  terrenos,  construindo  novos

espaços e se tornando referência na cidade, inclusive no aspecto da gestão junto aos

demais clubes do Estado.

Faço  aqui  um  parêntese  para  dizer  que,  também  por  solicitação  do  nosso
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Presidente  Edison,  queríamos  homenagear  aqueles  que  presidiram  o  PIC  e  que

deram condições para que, nesses 50 anos, pudéssemos, cada vez mais, ter orgulho

do clube de que somos sócios.

Além da entrega de uma placa ao PIC por seus 50 anos, vamos fazer a entrega de

um diploma aos nossos ex-Presidentes, alguns “in memoriam”. O primeiro Presidente

do PIC foi José Olímpio de Castro Filho, que era advogado do tão lembrado Banco da

Lavoura. Graças a sua vontade, o PIC foi inaugurado em rápido espaço de tempo, no

dia 26/1/61, com a presença de muita gente, entre eles do então Senador Juscelino

Kubitschek. Esse foi um fato de destaque para o PIC que não podemos deixar de

salientar.

O Presidente José Cabral, que tomou posse em fevereiro de 1963, dirigiu o clube

por oito anos e fez germinar ali a semente de amor e dedicação à causa do PIC, que

passou a  ser  a  maior  referência  e  inspiração daqueles  que tiveram a  honra  e  o

privilégio  de  conduzir  os  destinos  do  clube.  Sua  diretoria  iniciou  o  trabalho

embelezando os jardins por meio do replantio e seguindo o projeto de Burle Marx.

Sandoval  Soares de Azevedo Filho assumiu a Presidência do clube em 1971 e

permaneceu até 1977. Realizou muitas obras de ampliação. Para aumentar o espaço

físico, incorporou o terreno adquirido na gestão anterior, por meio do deslocamento

da rua que cortava as duas áreas.  Enfim, foi  um pioneiro, uma vez que lançou a

primeira excursão para associados ao exterior.  Foram 12 dias em Londres.  Numa

segunda  programação,  150  associados  passaram  o  Carnaval  na  Itália,  França  e

Alemanha, dando ao PIC uma característica mais do que nacional, uma repercussão

internacional.

Em 1977, o Presidente Paulo Mafra assumiu sua gestão com o objetivo de integrar

a grande família PIC. Ele criou o Cine PIC, sempre às quintas-feiras, que exibia filmes

de sucesso da época.  A programação se estendia com “shows”  de Célio  Balona.

Aliás, os “shows” que agora estamos vendo na comemoração dos 50 anos do PIC

têm tornado agradáveis os dias dos sócios que têm acompanhado as comemorações.

Ainda  durante  a  gestão  de  Paulo  Mafra,  quando  o  PIC  completou  16  anos,  foi

realizada uma grande festa a rigor que deixou saudades nos convidados.

Em 1981, José Luiz Santos Azevedo assumiu a Presidência do clube. Ele manteve
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os  tradicionais  eventos  sociais  e  esportivos  e  passou  a  realizar  serviços  de

manutenção.  No  final  da  sua  segunda  gestão,  inaugurou  o  PIC  Cidade,  que

representou um marco arquitetônico ousado, além de belo.

Edison  Simão  assumiu  a  Presidência  do  clube  de  1990  a  1994,  com  grande

investimento na área de informática. Foi o Presidente mais jovem da história do clube.

Em sua gestão, o PIC entrou para uma nova era pautada pela modernidade e pela

tecnologia. O Edison retorna, agora, como Presidente.

Em 1994, Antônio Mafra tomou posse, permanecendo até 1998. Investiu em novas

tecnologias, ampliou a área de comunicação e deu ênfase à valorização dos recursos

humanos.  Sua  administração  foi  marcada  por  obras  arrojadas  e  incremento  da

programação social.

De 1998 a 2002, Tiago Jacques Gonçalves assumiu a Presidência e, entre outras

coisas,  revolucionou  o  projeto  das  duas  principais  festas  do  clube:  a  junina  e  o

“réveillon” Amarelo e Branco, até hoje tradicionais no PIC. O espaço ocupado pelos

eventos foi ampliado ganhando novas dimensões.

Evandro  Veiga  Negrão  de  Lima  assumiu  a  Presidência  do  clube  em  2002  e

permaneceu até 2006. Em sua gestão, a sede da Pampulha foi revigorada, ganhando

novos ginásios. O esporte teve um grande incentivo e o painel "Peixes", de Cândido

Portinari, que fica na Pampulha, foi restaurado.

Carlos Augusto Passos dirigiu o PIC, como Presidente, de 2006 a 2010. Por meio

das obras, dos eventos sociais ou esportivos e do atendimento ao público, a marca

da sua gestão foi,  sem dúvida,  o comprometimento de levar  aos sócios o melhor

serviço, com o maior conforto possível. Um dos destaques de sua gestão, no setor de

obras,  é  a  construção  do  Espaço  Criança,  que,  já  havia  citado,  é  um  dos  mais

modernos do País, razão pela qual se tornou referência para os demais clubes do

Estado.

Em 2010, o então ex-Presidente do PIC, Edison Simão, que comandou o clube de

1994 a 1998, voltou a ocupar a cadeira da Presidência. Movido pelo sentimento de

amor à causa Pampulha Iate Clube e inspirado na obra daqueles que o antecederam,

com muita honra, aceitou a grande missão de novamente conduzir os destinos do

clube. Um de seus maiores desafios nesta nova etapa à frente do clube é fazer com
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que retornem ao quadro social todos aqueles associados e seus dependentes que

por motivos diversos deixaram o clube, oferecendo-lhes, ao ensejo do cinquentenário

do PIC, a oportunidade de se reintegrar à família PIC para, juntos, iniciar a caminhada

dos próximos 50 anos. Com esse breve histórico, queria homenagear o conjunto dos

Presidentes. A Neila está me chamando a atenção, pois esqueci-me de citar o Félix

Ricardo Gonçalves Moutinho que, de 1986 a 1990, foi também Presidente do nosso

PIC.  Obrigado,  Neila.  Desculpem  a  falha  na  leitura.  Nesse  breve  relato  histórico

desses 50 anos, queria também ter o olhar voltado um pouco para frente.

Eu e o Deputado Fred Costa estamos também envolvidos num outro projeto na

Assembleia Legislativa que poucos acreditam que possa acontecer,  mas nós dois

estamos acreditando. Para 2014, quando teremos a Copa do Mundo no Brasil, jogos

importantes  no  Mineirão  e  a  presença de  delegações  estrangeiras  na  Capital  de

Minas,  muitas  obras  de  estrutura  viária  têm  sido  anunciadas  na  cidade;  seja  a

duplicação da Antônio Carlos, já em fase final; sejam as obras de trânsito, como o

próprio  metrô,  pelo  qual  também  temos  uma  luta  -  o  Deputado  Fred  Costa  é

Presidente de uma frente parlamentar para verificar o andamento das obras do metrô

-; seja a restauração e a ampliação do Mineirão. São muitas as obras que têm sido

citadas, mas há uma delas que estava ou está ainda pouco citada, mas que fazemos

questão  de  que  esteja  incluída,  que  é  exatamente  a  recuperação  da  Lagoa  da

Pampulha. Ela faz parte e é fundamental não apenas para aqueles que, como nós,

somos sócios do PIC, mas para Belo Horizonte. A Lagoa da Pampulha precisa ser

recuperada e tem de entrar como prioridade das obras de 2014. Há que ter recurso

para isso e acreditar que, antes da Copa de 2014, teremos a Lagoa da Pampulha de

fato  recuperada.  Poucos  acreditam  nisso,  porque  muitos  recursos  já  foram  ali

colocados,  prometidos,  e  vemos  que  a  lagoa está  num estado muito  difícil,  num

estado  de  deterioração  muito  grande.  É  necessário,  portanto,  que,  além  de

investimentos, haja projeto concreto.

Realizamos uma primeira audiência pública na Assembleia Legislativa,  solicitada

por  mim -  o  Deputado Fred Costa nos ajudou nisso  -,  e  já  temos  algumas boas

notícias.  Por exemplo, em relação à questão do esgoto sanitário que deságua na

lagoa. Já há recurso suficiente para que todo o esgoto que cai ali seja tratado. Foram
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estabelecidos, para além da parte de Belo Horizonte, a parte de Contagem, com mais

de R$100.000.000,00 já liberados. A Prefeita Marília Campos licitou essas obras, e

esperamos que elas sejam feitas no prazo previsto, o que significa que o tratamento

do  esgoto  que ali  deságua,  que agora  vem  principalmente  de  Contagem,  já  virá

tratado. Isso significará o tratamento de cerca de 95% do esgoto que cai na Lagoa da

Pampulha. Os outros 5% são residuais, mas isso significa que podemos sonhar em

fazer da Lagoa da Pampulha aquilo que ela já foi. É claro que muito ainda precisa ser

feito,  além  dos  córregos  sanitários,  do  esgotamento  sanitário,  do  tratamento  do

esgoto. As obras são feitas em parceria entre governo federal - repito, obras do PAC -

e a Copasa. Então há parceria do governo federal com o governo do Estado. A parte

da limpeza da lagoa propriamente dita, dos assoreamentos e da limpeza da água,

está para ser licitada pela Prefeitura de Belo Horizonte este semestre.

Aprovei,  na  Comissão  de  Meio  Ambiente,  uma  nova  audiência  pública  para  o

segundo semestre,  a fim de que possamos dar,  passo a passo,  o andamento do

projeto de recuperação da Lagoa da Pampulha ao povo de Belo Horizonte, eu diria de

Minas Gerais e do Brasil - a essa altura do campeonato, a Lagoa da Pampulha é de

repercussão  nacional.  Queremos  contar  também  com  vocês  nessa  etapa  de

popularizar essa luta, de trazer a população de Belo Horizonte para exigir dos nossos

governos federal, estadual e municipal a contribuição para a recuperação da Lagoa

da Pampulha, aproveitando este momento oportuno de 50 anos do PIC e da Copa do

Mundo de 2014 para  que esse sonho seja  realizado.  Ele  é  possível  e  viável.  O

principal do recurso do esgotamento sanitário existe, é preciso agora que a Prefeitura

e  o  governo do Estado nos  ajudem também a desassorear  e,  ao  mesmo tempo,

oxigenar e limpar a lagoa, para que isso se torne realidade. Edison, acho que esse

seria um grande presente que poderíamos dar ao nosso PIC em seu cinquentenário;

ao  PIC,  mas  principalmente  ao  nosso  povo  de  Belo  Horizonte.  Essa  é  a  nossa

homenagem ao PIC. Além da homenagem pelo passado, pelo belo clube que temos,

uma homenagem à luta futura, para que os nossos filhos e, principalmente, os nossos

netos  possam  usufruir  do  PIC  e  de  toda  a  beleza  que  existe  ao  seu  redor.  Foi

escolhido para ficar na Pampulha exatamente para isso. Muito obrigado, Edison. Na

sua  pessoa,  agradeço  a  todos  os  sócios  do  clube  a  presença,  a  todos  os  ex-
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Presidentes e diretorias atuais e passadas, pela contribuição que vêm dando a Belo

Horizonte. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante o Deputado Fred Costa, representando o Deputado Dinis

Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega ao Sr. Edison Simão,

Presidente do PIC, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue traz

os seguintes dizeres: “Pampulha Iate Clube: um ambiente aprazível, aconchegante,

com  uma  infraestrutura  moderna,  capaz  de  proporcionar  aos  frequentadores

momentos de confraternização e entretenimento. É assim que, desde 1961, o PIC

integra o cenário de lazer da Capital mineira, destacando-se por ser um espaço de

convivência que torna mais saudável e prazerosa a vida dos que nele se reúnem para

a prática de esportes, a participação nas festividades ou para a recreação. É com

satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais se congratula

com o Pampulha Iate Clube, na ocasião em que se comemoram seus 50 anos de

fundação”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem, para proceder à entrega da placa comigo.

- Procede-se à entrega da placa.

Entrega de Diplomas

O locutor - Neste momento, o Deputado Rogério Correia fará homenagem aos ex-

Presidentes  convidados  para  compor  a  Mesa:  os  Srs.  Félix  Ricardo  Gonçalves

Moutinho  e  Antônio  Mafra.  O  Sr.  Edison  Simão  também  receberá  o  diploma,  na

condição  de  ex-Presidente.  O  diploma  traz  os  seguintes  dizeres:  “Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  menção  honrosa.  O  Deputado  Estadual

Rogério Correia concede o presente diploma aos senhores, no marco de 50 anos de

fundação do Pampulha Iate Clube, como reconhecimento ao trabalho e à dedicação

que muito contribuiu para o engrandecimento do lazer, esporte e cultura. Palácio da

Inconfidência, em Belo Horizonte, 22 de agosto de 2011. Deputado Rogério Correia,

Líder do Bloco Minas sem Censura”.

- Procede-se à entrega dos diplomas.

O  locutor  -  Lembramos  que  os  demais  ex-Presidentes  ou  seus  representantes
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também receberão um diploma de igual teor em momento oportuno.

Palavras do Sr. Edison Simão

Boa noite a todos. De acordo com minha combinação com o Deputado Rogério

Correia, nosso associado, e com o Deputado Fred Costa, Presidente desta reunião,

também nosso associado,  vamos falar  aqui  para a família.  Assim,  dispensarei  os

cumprimentos  protocolares,  porque  esta  homenagem  está  sendo  feita  pela

Assembleia Legislativa de Minas Gerais por intermédio de dois integrantes da nossa

família, o que é muito importante, relevante para nós. Apenas gostaria de acrescentar

o que o Rogério nos falou sobre as informações principais do PIC.

Esta é mais uma celebração da existência do que estamos chamando e valorizando

cada vez mais:  a  família  PIC.  Hoje,  ela  é uma realidade cinquentenária  em Belo

Horizonte,  em  Minas  Gerais  e  no  Brasil;  é  resultado  do  esforço,  do  denodo,  da

dedicação  de  tantas  pessoas,  que,  a  partir  de  26/1/61,  se  imbuíram  do  espírito

cooperativo que nos trouxe,  até  chegar  a esta data  magnífica,  tantas  conquistas,

tantas realizações.

Eu gostaria de frisar que estamos recebendo esta homenagem muito a propósito,

após termos vivido  outra ocasião extremamente especial:  ontem, 21/8/2011,  o Dr.

José Cabral, nosso patrono, nosso inspirador, completaria 100 anos de idade. No PIC

da  Pampulha,  inauguramos  o  seu  busto,  como homenagem  a  quem  foi  o  maior

condutor dos destinos do Pampulha Iate Clube. Essas duas solenidades ficarão para

sempre estreitamente ligadas: a homenagem de ontem ao nosso patrono e esta que

recebemos na Assembleia Legislativa.

Agora vou ler uma mensagem do Pampulha Iate Clube para todos. (- Lê:)

“Fiz  50  anos.  O  tempo  passou  muito  rapidamente,  e  tudo  aconteceu  muito

intensamente. Cresci e me multipliquei nas mentes e nas atitudes de tantas pessoas

e  personagens,  que  me  dedicaram  atenção,  cuidado,  afeto,  carinho,  zelo  e,

principalmente, muito amor. São pessoas que me criaram, me embalaram, me deram

suporte, cuidaram de mim com desvelo e responsabilidade, mas, principalmente, se

envolveram comigo a ponto de passar parte de sua vida bem perto de mim, em uma

troca  verdadeiramente  espiritual,  que,  tenho  certeza,  é  a  maior  razão  da  minha

maturidade plena, ao completar os primeiros 50 anos de existência. Por isso agora,
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prevendo as enormes e justificadas emoções que nos envolverão neste ano de tão

significativo  aniversário,  sinto-me  à  vontade  e  permito-me  pedir  a  todos  que

participaram dessa história, os que continuam comigo e os que se afastaram, que são

a minha única razão de ser, um presente especial: poder oferecer-lhes e a todos das

novas gerações tudo aquilo e muito mais que construímos, como uma grande família,

desde 26/1/61.

Todo  o  meu  esforço,  portanto,  a  partir  de  agora,  será  em  prol  de  revigorar  a

fraternidade,  a  amizade  e  a  maravilhosa  convivência  que  compartilhamos  nestes

lindos anos de existência, convocando-os a imaginar, com seus filhos e netos, como

vamos saborear os próximos 50 anos. Pampulha Iate Clube.”

Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor  -  Convidamos  os  presentes  novamente  a  ouvir  o  Trio  Amadeus,  que

apresentará  as  músicas  “Perhaps  love”,  de  John  Denver,  e  “Con  te  partirò”,  de

Francesco Sartori.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos.  Srs.  Félix  Ricardo  Gonçalves  Moutinho,  ex-Presidente  do  PIC;  Edison

Simão, Presidente em exercício e nosso também ex-Presidente; Roberto Fagundes,

dileto  amigo  e  Presidente  da  Associação  Comercial  e  Empresarial  de  Minas  -

ACMinas -; Deputado Rogério Correia, um exemplo de respeito às coisas públicas,

uma referência nesta Casa; ex-Presidente Antônio Mafra; membros da diretoria do

clube aqui presentes; funcionários; associados; senhoras e senhores; boa-noite.

Não poderia deixar de cumprimentar o Trio Amadeus que, com certeza, abrilhantou

esta homenagem ao cinquentenário do Pampulha Iate Clube.

Há pouco, aproximadamente às 19 horas, eu estava em Betim, num ato pró-metrô.

Ligaram-me da Presidência desta Casa para que eu presidisse esta reunião. Disse

que estaria presente, mas que poderia chegar por volta das 20h30min, visto que é
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notória a dificuldade de deslocamento em toda a Região Metropolitana. Recebi com

muita alegria essa missão, a minha primeira nesta Casa, pois tenho somente sete

meses de exercício como Deputado Estadual.

O nosso Presidente, muito competente e atento, enviou-me um discurso e pediu

que eu trouxesse uma saudação. A douta assessoria da Casa, por sua vez, como

vocês podem perceber, trouxe-me uma vasta pesquisa a respeito do clube; porém,

dada a  minha relação com o  clube,  e  hoje  subíamos  eu e  o  Sr.  Félix  falando a

respeito de um ex-Vice-Prefeito de Belo Horizonte, Marcos Santana, por ocasião do

mandato de Célio de Castro, o qual se lembrou de uma frase pronunciada por ele:

“Fala melhor quem fala de cor”. Não que eu me aventurasse a decorar tudo isso, mas

ele se referia à origem latina da palavra: “com o coração”. Eu vou procurar fazer isso,

porque  falar  do  PIC  é  falar  da  minha  própria  vida.  Já  nasci  sócio  do  clube,

frequentando-o  com minha família.  Infelizmente,  meu pai  partiu  há  10  anos,  mas

minha mãe está nos assistindo pela TV Assembleia.  Ali  fui  criado e aprendi a ter

valores, a vencer e a perder, excelente ensinamento que só o esporte nos traz.

A história do PIC pode ser confundida com a própria história de Belo Horizonte,

essa cidade ainda muito jovem, com 113 anos de idade. O clube foi construído na

região incontestavelmente mais charmosa da cidade de Belo Horizonte, ainda hoje o

nosso principal cartão postal. Imaginamos que o fomento e a ocupação ocorreu na

década de 30, quando o ex-Prefeito Otacílio Negrão de Lima, naquela oportunidade,

construiu  a  barragem,  para  suprir  uma  necessidade  de  fornecimento  de  água,  e

calçou toda a extensão da orla. Foi além, viabilizou a construção do aeroporto, para

garantir o acesso às cidades do Rio e de São Paulo.

Na  década  de  40,  tivemos  a  alegria  de  ter  um  visionário  Prefeito:  Juscelino

Kubitschek, que - afirmando para a Pampulha a sua prioridade de governo, de forma

audaciosa, visionária - convoca o jovem Oscar Niemeyer para fazer uma capela tal

qual a em que seu pai havia sido enterrado em Diamantina, a qual leva o nome de

São Francisco. Este santo tem uma oração que é conhecida de todos nós, que nos

remete ao que é bom, ao que é ruim e aos desafios. E, talvez, motivado por esse

sentimento,  convoca  Burle  Marx  e  Cândido  Portinari  e  consegue  construir  o

sofisticado complexo de turismo, que inclui o Cassino, a Casa do Baile...
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No final da década de 50, surge a ideia, então, finalmente, de inaugurar um clube.

Naquela  oportunidade,  já  existiam,  e  eram  frequentados  pela  alta  sociedade,  o

Automóvel  Clube,  o  Minas,  o  Country.  Então,  se  aventuraram  a  criar  um  grande

espaço de lazer e recreação, numa data audaciosa, vocês conhecem a história muito

melhor do que eu, numa festa de “réveillon”. Conseguir reunir 20 mil pessoas e levar

um Senador para ser paraninfo é, sem sombra de dúvida, um gesto de coragem, de

muita visão do que viria ser o futuro. Essa festa, graças a Deus!, está sendo coroada

de êxito. O nosso Presidente citou, o Deputado Rogério Correia também, que o PIC é

quase como um casamento. Se assim o fosse, estaríamos fazendo bodas de ouro,

eu, particularmente, de perla, já que não tenho idade para ter acompanhado a sua

fundação. Afirmo que o PIC é muito mais do que um casamento, é, de fato, uma

família.  Conversava, antes do início da reunião, com alguns funcionários do clube.

“Você ainda frequenta?” “Não, mas gostaria”. Permaneço sócio; no entanto, minhas

atribuições há sete anos  como legislador  me impossibilitam de estar  presente  no

clube. Apesar disso, não consigo romper com meus laços, não só os afetivos, mas

também os de associado.

Gostaria de parabenizar a atual diretoria e o Presidente. Aventurei-me a fazer uma

breve passagem histórica por nossa cidade. Agora, não posso deixar de referir que,

hoje, com o advento de vários condomínios com área de lazer, com a sensação de

falta de segurança que infelizmente aflige a todos nós, e com o grave problema do

transporte urbano, há um grande declínio da maioria dos clubes da nossa cidade. E,

numa época de dificuldades, com galhardia, a atual diretoria conseguiu vencer esse

desafio, e hoje o clube conta mais de 4 mil associados.

Espero  que  possamos,  no  futuro,  comemorar  outros  aniversários  do  clube.

Parabéns a todos vocês que fizeram e fazem parte dessa história gloriosa!

A meu par nesta Casa,  Deputado Rogério Correia, agradeço a gentileza de me

convidar para presidir esta reunião. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 23, às 20 horas, nos
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termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 23/8/2011.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 611/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.030/2009,  tem  por  objetivo  dar  a

denominação de Rodovia Raul Andrade Cobra à rodovia que liga os Municípios de

Borda da Mata e Tocos do Moji.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  o  exame  preliminar  dos  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  12/4/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que

enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 611/2011 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Raul Andrade Cobra à rodovia que liga os Municípios de Borda da Mata e Tocos do

Moji.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição da República; as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e ao Estado membro

cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, tratar das m atérias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do Município.
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À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de  competência  privativa  da  União  ou  do  Município,  podendo  ser  objeto  de

disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais enviou o Ofício nº 210/2011, informando que o

segmento  é  um  trecho  municipal,  delegado  ao  Estado  por  meio  do  Convênio

30137/07,  para  execução  de  pavimentação  e  conservação,  dentro  do  Programa

Proacesso, por um período de 15 anos.

Portanto,  a rodovia  objeto da proposição pertence ao patrimônio  municipal,  não

integra a malha rodoviária estadual e, por consequência, não cabe ao Estado dar-lhe

denominação.

A  par  dessa  constatação,  o  projeto  de  lei  dispõe  sobre  bem  que  refoge  à

competência do Estado, pelo que possui vício intransponível e não pode prosperar

nesta Casa.

Conclusão

Em  vista  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 611/2011.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.308/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o Projeto de Lei nº 1.308/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.569/2008, institui  o Dia da Empregada

Doméstica.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do

disposto no art. 102, XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.308/2011 pretende instituir o dia 25 de junho como Dia da

Empregada Doméstica no Estado, com o objetivo de valorizar esses profissionais.

De acordo com o art. 1º da Lei Federal nº 5.859, de 11/12/72, que dispõe sobre a

profissão de empregado doméstico, nessa categoria se enquadra todo aquele que

presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à

família no âmbito residencial destas.

Com  a  edição  dessa  lei,  os  empregados  domésticos  tiveram  sua  profissão

reconhecida, mas seus direitos trabalhistas só foram reconhecidos e ampliados com a

atual  Constituição  da  República.  Estão  previstos  no  art.  7º  da  Constituição  da

República os seguintes direitos: salário mínimo; irredutibilidade do salário,  salvo o

disposto em convenção ou acordo coletivo; décimo terceiro salário; repouso semanal

remunerado; férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o

salário  normal;  licença à gestante,  sem prejuízo do emprego e do salário,  com a

duração de 120 dias; licença-paternidade,  nos termos fixados em lei;  aviso prévio

proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

aposentadoria; e sua integração à previdência social.

Há uma expectativa de que esses direitos sejam ainda mais ampliados, pois em

16/6/2011, na Suíça, foram aprovadas pela Organização Internacional do Trabalho –

OIT  –  a  criação  de  uma  Convenção  para  regulamentar  o  trabalho  doméstico  e

também uma recomendação para que esta Convenção seja ratificada pelos países

membros  da  OIT,  incluindo  o  Brasil.  Dessa  forma,  os  trabalhadores  domésticos

passariam a ser regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Essa medida

seria  um  avanço  significativo  para  melhorar  a  condição  dos  trabalhadores

domésticos.

Segundo dados do IBGE, o País conta 7 milhões de empregados domésticos, dos

quais 74% estão na ilegalidade. A profissão emprega 15,8% do total da mão de obra

feminina e quase 61% desse contingente de trabalhadoras são negras e pardas. O

nível de escolaridade melhorou: em 1999, 4,9% dos empregados domésticos tinham

o 1º grau completo; enquanto que em 2009 esse número saltou para 18%. O salário

médio pago pelo serviço doméstico aumentou 34,8%, entre 2003 e 2009, passando
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de R$ 421 para R$ 568.

Para  reforçar  a  valorização  que  vem  sendo  alcançada  por  essa  categoria  de

trabalhadores, consideramos justo e meritório  que seja destacado um dia em sua

homenagem. Concordamos com a Emenda n°1 da Constitu ição e Justiça, que propõe

outra  data  para  a  homenagem.  Entretanto,  apresentamos  a  Subemenda  nº  1  à

Emenda nº 1, no final deste parecer, para que seja utilizada a expressão “empregado

doméstico”, em consonância com a terminologia estabelecida na Lei Federal nº 5.859,

de 11/12/1972, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico. Além disso,

essa alteração abarca  todos aqueles  que  realizam tarefas  em residências  e  sem

finalidade  lucrativa  para  seus  empregadores  e  não  apenas  as  mulheres  que  se

enquadram na categoria.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.308/2011, em

turno único, com a Subemenda n°1 à Emenda nº 1, a s eguir apresentada. Com a

aprovação da Subemenda nº1, fica prejudicada a Emenda n° 1.

SUBMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  instituído  o  Dia  do  Empregado  Doméstico,  a  ser  comemorado

anualmente no dia 27 de abril.”.

Sala das Comissões, 24 de de agosto de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Pompílio Canavez, relator – Luiz Carlos Miranda.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.333/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  da  Deputada Ana Maria  Resende,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres em Ação – AMA

–, com sede no Município de Jaíba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.333/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária das Mulheres em Ação – AMA –, com sede no Município de

Jaíba, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, organizada pelos moradores do

Núcleo Habitacional I – NHI – e adjacências do Projeto Jaíba para lutar por melhorias

na qualidade de vida daquela comunidade.

Com esse propósito, a instituição realiza obras e melhoramentos em sua jurisdição;

incentiva a melhoria do convívio entre as famílias; promove atividades econômicas,

culturais, educativas e desportivas; combate a fome e a pobreza; protege a família, a

maternidade,  a  infância  e  a  velhice;  busca  a  integração  de  seus  associados  no

mercado de trabalho; divulga a cultura, o esporte e a preservação do meio ambiente;

orienta a produção agrícola e sua comercialização.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação Comunitária  das

Mulheres em Ação em defesa da plena cidadania de seus assistidos, consideramos

meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Cabe  ressaltar,  por  fim,  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  tem  como  objetivo  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.333/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.550/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Nossa Creche, com sede no Município de Guaxupé.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
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apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.550/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Nossa Creche, com sede no Município de Guaxupé, entidade de direito privado, sem

fins lucrativos, constituída em 1983 com o objetivo de amparar crianças de mães

trabalhadoras na área rural e urbana.

Com esse propósito, a instituição acolhe crianças de três meses a cinco anos e

onze meses, oferecendo-lhes abrigo, alimentação, educação, assistência médica e

social, para que suas mães possam defender o sustento da família.

Tendo  em  vista  o  importante  apoio  que  a  Nossa  Creche  propicia  às  mães

trabalhadoras do Município de Guaxupé, consideramos meritória a intenção de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.550/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.586/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe visa

instituir a Semana de Estudos da Constituição Federal e da Constituição Estadual no

Estado.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.586/2011 tem por objetivo instituir a Semana de Estudos da

Constituição  Federal  e  da  Constituição  Estadual  nas  escolas  públicas  da  rede

estadual,  com  o  objetivo  de  conscientizar  os  alunos  sobre  a  importância  dessas

legislações como instrumento de garantia dos direitos e deveres dos cidadãos, no

intuito de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e digna.

Conforme estabelece a proposição, tal semana deverá recair na primeira semana

de outubro, em comemoração à promulgação da Constituição da República de 1988.

Esclarecemos que a República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente

pela  repartição  de  competências  entre  a  União,  os  Estados  membros,  o  Distrito

Federal  e  os  Municípios,  todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e

financeira,  desfrutando  de  competência  legislativa  própria,  respeitados  os  limites

estampados no ordenamento jurídico. À União compete legislar sobre matérias em

que  predomina  o  interesse  nacional,  relacionadas  no  art.  22  da  Constituição  da

República;  aos  Estados,  sobre  as  de  predominante  interesse  regional;  e,  aos

Municípios,  sobre assuntos de interesse local,  conforme preceitua o art.  30,  I,  da

citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da Constituição Federal. É a chamada competência residual, que lhe reserva as

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplinamento  jurídico  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia e dos Chefes do  Executivo,  do  Legislativo,  do Ministério

Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada. Infere-se,

portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a  iniciativa  do

processo legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.586/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Cássio Soares – Delvito

Alves – Luiz Henrique – Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.727/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural e Urbano dos Moradores e

Extrativistas  Minerais  de  Divino  das  Laranjeiras  -  Adrumemdil  -,  com  sede  no

Município de Divino das Laranjeiras.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.727/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação  de  Desenvolvimento  Rural  e  Urbano  dos  Moradores  e  Extrativistas

Minerais de Divino das Laranjeiras - Adrumemdil -, com sede no Município de Divino

das  Laranjeiras,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  natureza

filantrópica e comunitária.

Com o propósito de defender os direitos e interesses de seus associados nas áreas

de  educação,  saúde,  habitação,  segurança,  urbanização,  saneamento  básico,

alimentação, esporte, lazer, comunicação e desenvolvimento econômico e social, a

instituição apoia a criação de farmácias e rádios comunitárias; protege a criança, o

adolescente, as pessoas com deficiência e os idosos; promove atividades culturais,

esportivas  e  debates  sobre  temas  de  interesse  da  comunidade;  incentiva  a

organização  da  atividade  garimpeira,  sempre  considerando  a  necessidade  de

proteção ao meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade,

consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.727/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.735/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Fundação  para  o  Desenvolvimento  Educacional  e

Social Santo Ivo - Fundesi -, com sede no Município de Montes Claros.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.735/2011 visa declarar de utilidade pública a Fundação para o

Desenvolvimento Educacional e Social Santo Ivo - Fundesi -, com sede no Município

de Montes Claros, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

escopo  desenvolver  ações  de  pesquisa,  ensino  e  extensão,  técnicas,  culturais  e

sociais, para beneficiar o segmento menos favorecido do Município.

Com esse propósito, a instituição defende os direitos da população em condições

de penúria, priorizando as crianças, os adolescentes, os idosos e as pessoas com

necessidades  especiais;  presta  assessoramento  técnico  para  a  implantação  de

projetos sociais,  educacionais,  econômicos, de treinamento e profissionalização de

recursos  humanos;  divulga  conhecimentos  técnicos  e  científicos  por  meio  de

publicações  especializadas;  promove  a  cultura  e  a  preservação  do  patrimônio

histórico  e  artístico;  estimula  a  preservação  do  meio  ambiente  e  a  promoção  do

desenvolvimento  sustentável;  fomenta  a  geração  de  emprego  e  renda;  mantém

programas específicos para idosos, garantido-lhes bem-estar e saúde.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Fundesi,  consideramos

meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.735/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.846/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Celinho do Sinttrocel,  o projeto de lei  em epígrafe visa

instituir,  no  calendário  oficial  de  datas  e  eventos  do  Estado,  o  Dia  Estadual  de

Combate ao Acidente de Trabalho e em Defesa da Saúde do Trabalhador.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.846/2011 tem por objetivo instituir,  no calendário oficial  de

datas e eventos do Estado, o Dia Estadual de Combate ao Acidente de Trabalho e de

Defesa da Saúde do Trabalhador, a ser comemorado anualmente em 28 de abril.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento

jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse

nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; aos Estados, sobre as

de predominante interesse regional; e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse

local, conforme preceitua o art. 30, I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da Constituição Federal. É a chamada competência residual, que lhe reserva as

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.
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Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplinamento  jurídico  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia e dos Chefes do  Executivo,  do  Legislativo,  do Ministério

Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada. Infere-se,

portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a  iniciativa  do

processo legislativo.

É  importante  esclarecer,  contudo,  que não há  um  calendário  oficial  de  datas  e

eventos  no  Estado,  conforme  mencionado  no  projeto.  De  fato,  cada  Secretaria

estabelece as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for o caso, as

atividades específicas que desenvolverá para comemorá-las. Esse procedimento é

realizado por meio de mero ato administrativo, que nada mais faz do que implementar

o comando da norma que instituiu a data comemorativa. Assim, torna-se dispensável

comando legal destinado a inserir tal data no calendário oficial do Estado, uma vez

que ele inexiste.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda no 1, redigida ao final deste

parecer, para sanar a impropriedade apontada.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 1.846/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual de Combate ao Acidente de Trabalho e de

Defesa da Saúde do Trabalhador, a ser comemorado anualmente em 28 de abril.”.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – André Quintão – Cássio

Soares – Delvito Alves – Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.864/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria  do Deputado Celinho do Sinttrocel,  o projeto de lei  em epígrafe visa

instituir, no calendário oficial de datas e eventos do Estado, o Dia Estadual do Auditor

Fiscal do Trabalho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.864/2011 tem por objetivo instituir,  no calendário oficial  de

datas  e  eventos  do  Estado,  o  Dia  Estadual  do  Auditor  Fiscal  do  Trabalho,  a  ser

comemorado anualmente em 28 de janeiro.

Esclarece o autor da proposição que a data foi escolhida por ser o dia em que três

auditores fiscais do trabalho e o motorista que os acompanhava foram mortos, em

2004, nas proximidades de Unaí, onde apuravam denúncias de trabalho escravo na

região.

É  importante  também  informar  que  tal  data  já  integra  o  calendário  das

comemorações nacionais. Com efeito, a Lei no 11.905, de 20/1/2009, destinou o dia

28 de janeiro para homenagear a categoria.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento

jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse

nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; aos Estados, sobre as

de predominante interesse regional; e aos Municípios, sobre assuntos de interesse

local, conforme preceitua o art. 30, I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da Constituição Federal. É a chamada competência residual, que lhe reserva as

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa
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pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia e dos Chefes do  Executivo,  do  Legislativo,  do Ministério

Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada. Infere-se,

portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a  iniciativa  do

processo legislativo relativamente à matéria.

Deve-se esclarecer, contudo, que não há um calendário oficial de datas e eventos

no Estado, conforme mencionado no projeto. De fato, cada secretaria estabelece as

datas  relacionadas  com  seu  campo  de  atuação  e,  se  for  o  caso,  as  atividades

específicas que desenvolverá para comemorá-las. Esse procedimento é realizado por

meio de mero ato administrativo, que nada mais faz do que implementar o comando

da norma que instituiu a data comemorativa. Assim, torna-se dispensável comando

legal destinado a inserir tal data no calendário oficial  do Estado, uma vez que ele

inexiste.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda no 1, redigida ao final deste

parecer, para sanar a impropriedade apontada.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 1.864/2011 com a Emenda no 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1o a seguinte redação:

“Art.  1o  –  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  do  Auditor  Fiscal  do  Trabalho,  a  ser

comemorado anualmente em 28 de janeiro.”.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator – Rosângela Reis – André

Quintão – Luiz Henrique – Delvito Alves (voto em branco).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.909/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação Chute Certo – Esporte e Cultura,

com sede no Município de Lagoa Santa.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.909/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Chute Certo – Esporte e Cultura, com sede no Município de Lagoa Santa, entidade de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a  difusão  da  prática

desportiva.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de modalidades desportivas,

especialmente o futebol, e organiza torneios e festividades de caráter social.

Dessa forma, incentiva as pessoas, por meio do esporte e da cultura, a se tornarem

agentes de sua própria transformação, além de colaboradores na construção de uma

sociedade mais justa e solidária, razão pela qual é meritória a intenção de se lhe

conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.909/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.925/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Corinto, com sede no Município de

Corinto.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma



1309
____________________________________________________________________________

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.925/2011 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Asilo  São Vicente de Paulo de Corinto,  com sede no Município de Corinto.  Obra

Unida da Sociedade de São Vicente de Paulo, é uma entidade de direito privado, sem

fins lucrativos, de caráter filantrópico.

Tendo como propósito a prática da caridade no campo da assistência social e da

promoção  humana,  a  instituição  mantém  estabelecimento  destinado  a  abrigar

pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material, moral

intelectual e social, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de

sua saúde física e mental.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Asilo São Vicente de Paulo

de Corinto, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.925/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.951/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a União dos Cooperadores da Justiça - Unicojust -,  com sede no

Município de Contagem.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  1.951/2011 tem por  objetivo declarar  de utilidade pública a

União  dos  Cooperadores  da  Justiça  -  Unicojust  -,  com  sede  no  Município  de

Contagem, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

contribuir  para  a promoção integral  do  ser  humano,  despertando  sua consciência

sobre os direitos e os deveres do cidadão, em clima de harmonia e respeito.

Na consecução de seu propósito, a instituição realiza estudos e levantamentos dos

problemas  da  comunidade nas  áreas  de  saúde,  segurança,  planejamento  básico,

educação, transporte, lazer e recreação; defende a promoção gratuita de educação

para pessoas carentes; difunde a cultura; promove a preservação do meio ambiente e

do patrimônio artístico, histórico, turístico e paisagístico; incentiva a inclusão social e

digital  e  a  defesa  dos  direitos  humanos;  presta  assistência  social  por  meio  da

segurança  alimentar  e  nutricional;  combate  a  pobreza,  a  fome  e  toda  forma  de

discriminação e preconceito; luta pela proteção da família e da maternidade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  a  União  dos

Cooperadores da Justiça, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.951/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.980/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Consolação, com

sede no Município de Consolação.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
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apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.980/2011 visa declarar de utilidade pública a Associação dos

Artesãos de Consolação, com sede no Município de Consolação, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo contribuir para o desenvolvimento

social da comunidade de forma eficiente e criativa.

Com esse propósito, a instituição divulga a cultura, o turismo, o esporte e o lazer da

região; promove a integração social da comunidade; desenvolve atividades voltadas à

proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice; promove a

capacitação de seus associados para o mercado de trabalho;  propicia ao artesão

condições  para  comercializar  seu  produto;  orienta  sobre  a  proteção  do  meio

ambiente; fomenta o desenvolvimento do turismo local.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Artesãos de

Consolação, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.980/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.982/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe visa

instituir o Dia Estadual do Comissário da Infância e da Juventude.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.982/2011 tem por objetivo instituir o dia 20 de maio como Dia

Estadual do Comissário da Infância e da Juventude.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento

jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse

nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; aos Estados, sobre as

de predominante interesse regional; e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse

local, conforme preceitua o art. 30, I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da Constituição Federal. É a chamada competência residual, que lhe reserva as

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplinamento  jurídico  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia e dos Chefes do  Executivo,  do  Legislativo,  do Ministério

Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada. Infere-se,

portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a  iniciativa  do

processo legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.982/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - André Quintão - Cássio

Soares - Delvito Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.984/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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Relatório

De autoria  do  Deputado Carlos  Henrique,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Mineira dos Apicultores de Divisa

Alegre – Amada –, com sede no Município de Divisa Alegre.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.984/2011 visa  declarar  de  utilidade pública  a  Associação

Mineira dos Apicultores de Divisa Alegre – Amada –, com sede no Município de Divisa

Alegre, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo contribuir

para o desenvolvimento econômico e cultural de seus associados.

Congregando  os  apicultores  da  região  de  Divisa  Alegre,  a  instituição  presta

assistência  técnica  a  seus  associados,  por  meio  de  infraestrutura  comunitária,

visando incrementar a apicultura racional no País; realiza palestras, conferências e

eventos similares para a discussão e a troca de experiência sobre meliponicultura,

flora apícola, produção e utilização de produtos das abelhas, produção de rainhas,

enxames e equipamentos apícolas;  promove feiras  e exposições para estimular  o

consumo de mel  e  de  outros  produtos  da  apicultura;  orienta  sobre  a  defesa e  a

preservação do meio ambiente e a necessidade de aprimoramento sanitário.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Mineira  dos

Apicultores de Divisa Alegre, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.984/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.987/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vaqueiros de Lagoa dos

Patos – Ascovalp –, com sede no Município de Lagoa dos Patos.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.987/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Vaqueiros de Lagoa dos Patos – Ascovalp –, com sede no Município

de Lagoa dos Patos,  entidade de direito privado, sem fins lucrativos,  fundada em

2008,  com  o  propósito  de  promover  atividades  culturais,  especialmente  as

vaquejadas.

Além de lutar pela preservação de manifestações regionais, a instituição promove

atividades sociais e ligadas à saúde, além de incentivar a prática de esportes.

Tendo em vista as ações realizadas pela Associação Comunitária dos Vaqueiros de

Lagoa  dos  Patos  em  defesa  da  preservação  da  cultura  mineira,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.987/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.988/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem
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por objetivo declarar de utilidade pública a Liga Esportiva de Santa Vitória – Lesv –,

com sede no Município de Santa Vitória.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.988/2011  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Liga

Esportiva de Santa Vitória – Lesv –, com sede no Município de Santa Vitória, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1976 com o escopo principal de

coordenar,  de  acordo  com  a  legislação  vigente,  o  desporto  amador  naquele

Município.

Com esse propósito, a instituição promove competições esportivas, incentivando a

prática de todas as modalidades amadoras, fomentando um ambiente harmonioso e

saudável  entre  os  membros  da  comunidade  de  Santa  Vitória,  especialmente,  os

jovens.

Diante  do  relevante  trabalho  realizado  pela  referida  entidade,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.988/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.006/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

instituir o Dia Estadual do Cigano.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Vem agora a este órgão colegiado
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a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional

e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.006/2011 tem por finalidade instituir o Dia Estadual do Cigano,

a ser comemorado anualmente em 24 de maio.

Segundo o autor da matéria, o dia escolhido é o consagrado a Santa Sara Kali,

considerada padroeira do povo cigano.

Com relação à repartição de competência legislativa, o art. 22 da Constituição da

República enumera as matérias reservadas privativamente à União; e o art. 30 indica

aquelas que, por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas

pelos  Municípios.  Ao  Estado,  segundo  o  §  1º  do  art.  25,  ficam  reservadas  as

competências que não lhe sejam vedadas.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela Carta

Magna, infere-se que pode o Estado membro legislar sobre o assunto.

Ademais, o art. 66 da Constituição minera, que enumera as matérias legislativas de

iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz referência àquela

consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a membros deste Parlamento

é facultada a deflagração do processo legislativo no presente caso.

Cabe ressaltar que a preocupação em instituir uma data para homenagear a etnia

cigana resultou na edição no Decreto de 25/5/2006, que institui o dia 24 de maio

como  o  Dia  Nacional  do  Cigano,  que  tem  suas  comemorações  apoiadas  pelas

Secretarias  Especiais  da  Presidência  da  República  de  Políticas  de  Promoção  da

Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.006/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Cássio Soares - Delvito Alves.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.021/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Grupo de Ajuda – GA –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.021/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a o

Grupo de Ajuda – GA –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  25  veda  a

remuneração a seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 29 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.021/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.022/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Capucho – Apprucap –, com sede no Município de Aricanduva.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.022/2011 visa declarar de utilidade pública a Associação dos

Pequenos Produtores Rurais do Capucho – Apprucap –, com sede no Município de

Aricanduva, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter assistencial,

que tem por escopo contribuir para o fortalecimento da organização econômica, social

e política dos produtores rurais daquela região.

Com esse propósito, a instituição desenvolve ações voltadas à racionalização das

atividades, por meio da cooperação na produção e na comercialização da produção

de seus associados; à orientação sobre técnicas agrícolas na confecção de mudas,

no  seu plantio  e  armazenamento  e  no  preparo  da  terra;  à  defesa  dos  direitos  e

interesses  de  seus  assistidos,  especialmente  nas  áreas  de  educação,  saúde,

habitação,  transporte,  cultura  e  lazer;  à  organização  de  movimentos  voltados  à

proteção e preservação do meio ambiente;  ao combate da fome e da pobreza;  à

proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice; à integração

de  seus  associados  ao  mercado  de  trabalho;  à  habilitação  das  pessoas  com

necessidades especiais.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Pequenos

Produtores Rurais do Capucho para a consolidação da cidadania dos moradores da

região,  consideramos  meritória  a  intenção  de  lhe  conceder  o  título  de  utilidade

pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.022/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.023/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São Lourenço –

Apprusal –, com sede no Município de Aricanduva.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial. Vem

agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.023/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São Lourenço – Apprusal  –,  com

sede no Município de Aricanduva.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  30  veda  a

remuneração a seus Diretores, Conselheiros e associados; e o parágrafo único do art.

35  dispõe  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho
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Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.023/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis – Delvito Alves – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.024/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Nazaré

de Minas - Codeconami -, com sede no Município de Nepomuceno.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.024/2011 visa declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário  de Nazaré  de Minas -  Codeconami -,  com sede no

Município de Nepomuceno, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que atua

nas comunidades de Nazaré de Minas, Sapecado, Porto dos Mendes, Cedro, Serra

dos Pedros, Mandembo e Limeira.

A instituição  tem  como  propósito  promover  o  desenvolvimento  comunitário  da

região, por meio da realização de obras e melhoramentos; proporcionar a integração

de  seus  moradores  para  a  melhoria  de  sua  convivência;  estimular  atividades

assistenciais;  apoiar  o  aprimoramento  de  suas  atividades  econômicas,  culturais  e

desportivas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Codeconami em defesa dos

direitos  e  interesses  das  comunidades  que  representa,  consideramos  meritória  a

intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.024/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.025/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Protetora  dos  Animais  de  Sapucaia  –

LateMia, com sede no Município de Caratinga.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.025/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Protetora dos Animais de Sapucaia – LateMia, com sede no Município de

Caratinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 61 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  legalmente  constituída,  para  ser  aplicada  nas  mesmas  finalidades  da
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associação dissolvida, ou para entidade beneficente; e o art. 63 veda a remuneração

a seus dirigentes.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.025/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis – André Quintão – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.033/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Superior –

Fadesu –, com sede no Município de Mato Verde.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.033/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação de Apoio  ao Desenvolvimento  da  Educação Superior  –  Fadesu –,  com

sede no Município de Mato Verde.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  12  veda  a
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remuneração a seus diretores e conselheiros; e o art. 35 dispõe que, na hipótese de

sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  de  fins

congêneres.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.033/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique – André Quintão – Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.040/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores de Leite do P.A.

Mangal e Região, com sede no Município de Natalândia.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.040/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores de Leite do P.A. Mangal e Região, com sede

no Município de Natalândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Cabe  destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  46  veda  a

remuneração a seus dirigentes; e o art. 48 dispõe que, na hipótese de sua dissolução,

o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  juridicamente

constituída.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.040/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis – André Quintão – Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.044/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Cultural de Água Quente de Radiodifusão,

com sede no Município de Águas Formosas.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.044/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  Cultural  de  Água Quente  de  Radiodifusão,  com  sede  no

Município de Águas Formosas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 38 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com personalidade jurídica e em plena atividade social; e o art. 40 veda a

remuneração a seus diretores, conselheiros e associados.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.044/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator  – Rosângela Reis – André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.047/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hélio Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Senhora Santana de Água Branca e

Bois – Ascosab –, com sede no Município de Araçuaí.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.047/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Senhora Santana de Água Branca e Bois – Ascosab –,

com sede no Município de Araçuaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  destacar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  40  veda  a

remuneração a seus diretores, associados, conselheiros, instituidores, benfeitores ou

equivalentes; e o art.  42 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.047/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - André Quintão - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.049/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Fundação Alberto Geraldo Dias,  com sede no Município de

Cataguases.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.049/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Alberto Geraldo Dias, com sede no Município de Cataguases.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  (alterado  em  10/11/2006)

determina, no art. 15, que as atividades de seus diretores, conselheiros, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no art. 49, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, congênere e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.049/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.052/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Independente Esporte Clube, com sede no Município

de Carmo do Cajuru.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.052/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Independente Esporte Clube, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no § 1o do art. 65, que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a obras

assistenciais de caráter filantrópico; e,  no art.  75,  que as funções de direção não

serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.052/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - André Quintão - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.055/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Clube da Terceira Idade de Patos de Minas, com sede no Município

de Patos de Minas.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.055/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube da Terceira Idade de Patos de Minas, com sede no Município de Patos de

Minas.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  31,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade assistencial de idosos, com personalidade jurídica e registrada

no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.055/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.062/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Mineira  de  Equoterapia  -  AME  -,  com  sede  no

Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/6/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.062/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mineira de Equoterapia - AME -, com sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1o do art. 19 veda a

remuneração  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,  membros  de  comitê,

benfeitores ou equivalentes; e o parágrafo único do art. 46 dispõe que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere de

Uberaba,  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a  entidade

pública.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.062/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Delvito Alves

- Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.065/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Ribeirão Esporte Clube, com sede no Município de

Brumadinho.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.065/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Ribeirão Esporte Clube, com sede no Município de Brumadinho, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, instituída em 2009 com o objetivo de incentivar

a prática desportiva.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades sociais, cívicas, culturais e

desportivas,  visando  incentivar  a  prática  de  todos  os  esportes  amadores

especializados, especialmente o futebol.

Dessa  forma,  incentiva  as  pessoas  a  se  tornarem  agentes  de  sua  própria

transformação, além de colaboradores na construção de uma sociedade mais justa e

solidária,  razão  pela  qual  é  meritória  a  intenção  de  se  conceder  à  Associação

Ribeirão Esporte Clube o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.065/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.069/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Marques Esporte Clube, com sede no Município de

Brumadinho.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.069/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a
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Associação Marques Esporte Clube, com sede no Município de Brumadinho, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, instituída em 2009 com o objetivo de incentivar

a prática desportiva.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades sociais, cívicas, culturais e

desportivas,  visando  incentivar  a  prática  de  todos  os  esportes  amadores

especializados, especialmente o futebol.

Dessa  forma,  incentiva  as  pessoas  a  se  tornarem  agentes  de  sua  própria

transformação, além de colaboradores na construção de uma sociedade mais justa e

solidária,  razão  pela  qual  é  meritória  a  intenção  de  se  conceder  à  Associação

Marques Esporte Clube o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.069/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.074/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Lua Esportes – LUA –, com sede no Município de

Camanducaia.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.074/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Lua Esportes – LUA –, com sede no Município de Camanducaia, entidade

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  reivindicatório,  educativo,

beneficente e administrativo.
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A instituição tem como finalidades contribuir  para  a  prática  desportiva  e  para  a

promoção integral  da  pessoa,  despertando sua consciência  para  os  direitos  e os

deveres  do  cidadão;  realizar  estudos  gerais  sobre  aspectos  socioeconômicos  da

comunidade,  buscando  melhorias  nas  áreas  de  habitação,  saúde,  segurança,

saneamento  básico,  urbanização,  educação,  emprego,  transporte,  abastecimento,

cultura  e  lazer;  implementar  ações  visando  à  melhoria  das  condições  de  vida  da

comunidade; promover a cultura e a proteção do meio ambiente, do consumidor e do

patrimônio artístico, histórico, turístico e paisagístico.

Tendo em vista a relevância social do trabalho desenvolvido pela Associação Lua

Esportes em prol  do pleno exercício da cidadania dos cidadãos de Camanducaia,

consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.074/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.076/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe visa instituir o Dia

Estadual do Aposentado.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.076/2011 tem por finalidade instituir o dia 24 de janeiro como

Dia Estadual do Aposentado.

Esclarece o autor da proposição que a escolha da data tem por objetivo fazer com

que  as  comemorações  do  Dia  do  Aposentado  no  Estado  coincidam  com  as
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comemorações do Dia Nacional do Aposentado, que acontecem em 24 de janeiro.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento

jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse

nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; aos Estados, sobre as

de predominante interesse regional; e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse

local, conforme preceitua o art. 30, I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da Constituição Federal. É a chamada competência residual, que lhe reserva as

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia e dos Chefes do  Executivo,  do  Legislativo,  do Ministério

Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada. Infere-se,

portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a  iniciativa  do

processo legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.076/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – Delvito Alves – André Quintão

– Rosângela Reis – Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.096/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade pública  a  Associação  de  Eventos Promocionais  Primavera  –
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Aepp –, com sede no Município de Carneirinho.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.096/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação de Eventos Promocionais Primavera – Aepp –, com sede no Município de

Carneirinho, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e

recreativa, instituída em 1999.

A entidade tem como propósito desenvolver atividades esportivas e sociais, visando

melhorar as condições esportivas dos integrantes da comunidade, especialmente dos

jovens;  incentivar  a  prática  dos  esportes:  laço  em  bezerro  e  em  bois,  balizas,

tambores  e  de  rodeio  estilo  americano  em  bois  e  cavalos;  promover  cursos  de

aprendizagem e treinamento nessas modalidades; realizar festas relacionadas com a

cultura brasileira, como quadrilha e festa da pipoca, com o objetivo de proporcionar

lazer e cultura aos moradores de Carneirinho.

Tendo em vista o relevante trabalho social da Associação de Eventos Promocionais

Primavera em defesa da cultura regional, consideramos meritória a intenção de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.096/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 7/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A  proposição  em  análise,  de  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  acrescenta

parágrafos à Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado
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e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Na  reunião  de  24/5/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência às Secretarias de Estado de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, a

fim de que estas se manifestassem sobre a viabilidade da implementação da matéria

constante da proposição.

Fundamentação

O projeto em tela pretende autorizar o Poder Executivo, na forma, no prazo e nas

condições  previstos  em  regulamento,  a  reduzir  para  12%  a  carga  tributária  nas

operações internas com álcool para fins carburantes referidas no item 9 da Tabela F,

anexa à Lei nº 6.763, de 1975.

Para fins de compensação da perda de receita tributária resultante da medida, o

projeto dispõe que o Poder Executivo fica autorizado a aumentar a carga tributária

nas  operações  internas  com  gasolina  referidas  no  item  9  da  Tabela  F,  anexa  à

mencionada lei.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, consoante o disposto no § 6º do art. 150 da

Constituição da República, qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo,

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou

contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou

municipal,  que  regule  exclusivamente  as  exonerações  fiscais  mencionadas,  ou  o

correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII,

“g”.

Assim, o legislador constituinte estabeleceu a reserva absoluta de lei em sentido

formal  para  a  concessão  de  benefícios  fiscais,  ou  seja,  o  tratamento  da  referida

matéria só pode ser veiculado por normas que derivem de fonte parlamentar. Isso

quer dizer que é vedado ao Poder Legislativo conferir a outro órgão a prerrogativa
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que lhe é constitucionalmente atribuída de conceder exonerações fiscais, sob pena

de transgressão do princípio da separação dos Poderes.

Ressalte-se que o entendimento pela impossibilidade de intervenção de outra fonte

de direito que não a lei em tema de exonerações fiscais é o adotado pelo Supremo

Tribunal Federal – STF. Confira-se:

“Matéria tributária e delegação legislativa: a outorga de qualquer subsídio, isenção

ou crédito presumido, a redução da base de cálculo e a concessão de anistia ou

remissão em matéria tributária só podem ser deferidas mediante lei específica, sendo

vedado  ao  Poder  Legislativo  conferir  ao  Chefe  do  Executivo  a  prerrogativa

extraordinária de dispor, normativamente, sobre tais categorias temáticas, sob pena

de  ofensa ao  postulado  nuclear  da  separação de  poderes  e  de  transgressão  ao

princípio  da  reserva  constitucional  de  competência  legislativa.  Precedente:  ADIn

1.296-PE, Rel. Min. Celso de Mello” (ADI 1.247-MC, rel. Min. Celso de Mello, DJ de

8/9/95).

Ademais, a ideia de domínio normativo exclusivo da lei formal, em se tratando de

matéria  tributária,  é  complementada  pela  regra  posta  no  art.  97,  II,  do  Código

Tributário  Nacional,  segundo  o  qual  somente  lei  pode  estabelecer,  entre  outras

matérias, a majoração de tributos ou sua redução. Assim, reforça-se o entendimento

de que a matéria tratada no projeto em análise está submetida a expressa reserva

legal, exigindo lei formal para a sua disciplina.

Diante do exposto, entendemos que o projeto encontra óbices de natureza legal e

constitucional, tendo em vista que veicula, sob a forma de autorização, inadmissível

delegação legislativa.

Cumpre  ressaltar  que,  ainda  que  não  se  revestisse  de  natureza  meramente

autorizativa,  o  projeto  conteria  vícios  que  impediriam  sua  tramitação nesta  Casa.

Senão, vejamos.

A Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade

Fiscal – LRF –, determina que a proposta de concessão ou ampliação de incentivo ou

benefício  de  natureza  tributária  da  qual  decorra  renúncia  de  receita  esteja

acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes. Além disso, o proponente
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deverá demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei

Orçamentária ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação,

por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da

base  de  cálculo,  majoração  ou  criação  de  tributo  ou  contribuição,  o  que  não  se

verifica no caso em análise.

Por  isso,  não  apresentando  nenhuma  medida  compensatória  para  a  perda  de

receita do tributo, o projeto afronta os ditames da LRF. A mera menção, no projeto, de

possível compensação da perda de receita, mediante aumento do tributo incidente

sobre as operações com gasolina, não atende aos pressupostos exigidos pela LRF

para implementação das medidas cogitadas.

Através da Nota Técnica nº 36/2011, a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –

informa que, com a aprovação da Lei Estadual nº 19.098, de 6/8/2010, foi reduzida, a

partir de 1º/1/2011, a alíquota de ICMS aplicável nas operações internas com álcool

com fins carburantes, de 25% para 22%, o que exigiu, para tanto, a elevação da

alíquota de ICMS aplicável na comercialização da gasolina de 25% para 27%. Além

disso,  o regulamento do ICMS,  em cumprimento da Lei  Estadual  nº  17.247/2007,

dispõe em seu art. 42, I, alínea “b.49”, que, nas operações internas com álcool para

fins carburantes promovidas pela usina com destino às empresas distribuidoras, a

alíquota é de 12%.

Assim,  considerando que alterar a aplicação da alíquota de 22% para 12% nas

operações em referência representa uma redução de 45% na arrecadação e que a

redução  da  alíquota  na  comercialização  do  álcool  pode  provocar  incremento  na

demanda desse combustível pelos usuários dos veículos “flex” e, consequentemente,

redução do consumo da gasolina  e na  receita  decorrente  dessas vendas,  a SEF

manifestou-se pela rejeição do projeto.

Na  esteira  desse  entendimento,  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico entendeu ser inoportuna a aprovação da proposição antes de ser apurada

a repercussão da Lei nº 19.908, de 2010, que também previu alterações nas alíquotas

de combustíveis com escopo semelhante ao projeto em análise e teve sua vigência

iniciada apenas no início do ano de 2011.

Assim, em vista das razões expostas, a proposta em exame encontra óbices de
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natureza constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 7/2011.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Luiz Henrique – Rosângela

Reis – Cássio Soares – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 20/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei n° 20/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n° 678/2007,  “ins titui  o  passe  escolar  nos

transportes coletivos intermunicipais do Estado e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188 do Regimento

Interno.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição  o  Projeto  de  Lei  n° 2.135/2011,  de  autor ia  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel,  que “altera  a redação do ‘caput’ do art.  1º  e acrescenta  parágrafos  ao

mesmo art. 1º da Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, que concede passe livre aos

deficientes físicos e visuais no transporte coletivo intermunicipal do Estado”.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Na reunião de 10/5/2011, esta Comissão solicitou fosse a proposição baixada em

diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de que esse órgão se manifestasse sobre a viabilidade da implementação da

matéria constante da proposição.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação
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O projeto  de  lei  em  epígrafe  institui  o  passe  escolar  nos  transportes  coletivos

intermunicipais do Estado e dá outras providências.

É oportuno ressaltar  que proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura

anterior, tendo esta Comissão analisado de forma detalhada a matéria no que tange

ao juízo de admissibilidade. Na ocasião, a Comissão concluiu pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade  da  matéria.  Tendo  em  vista  a  inexistência  de

mudanças constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação

do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o  mesmo  posicionamento,  reproduzindo  a

argumentação  jurídica  apresentada  no  parecer  referente  ao  Projeto  de  Lei  n°

678/2007:

“A proposta em epígrafe, conforme seu art. 1º, concede ao estudante regularmente

matriculado  em  estabelecimento  de  ensino  público,  oficialmente  reconhecido,  o

desconto de 50% no valor da tarifa vigente dos transportes coletivos intermunicipais

no Estado.

Nos termos do parágrafo único do citado artigo,  ‘o  beneficiário  comprovará sua

condição de estudante mediante a apresentação de carteira de identidade estudantil

confeccionada pelas entidades representativas estudantis pela instituição de ensino’.

O art. 2º traz o conceito de transporte coletivo intermunicipal, referente aos ônibus

de linhas intermunicipais que ficam sob a jurisdição do Departamento de Estradas e

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG. Tal conceito é desnecessário, uma

vez que já é por demais conhecido, possuindo sentido unívoco.

Consoante  o  art.  3º  da  proposta,  as  empresas  concessionárias  do  transporte

coletivo  intermunicipal  podem  utilizar  as  seguintes  fontes  de  recursos:  dotação

orçamentária  destinada pelo Estado;  dotação orçamentária do Fundo Estadual  de

Assistência Social – Feas -; adaptação das planilhas de cálculo tarifário; publicidade

veiculada nos veículos de transporte coletivo intermunicipal.

O  dispositivo  objetiva  cumprir  o  disposto  no  art.  35  da  Lei  nº  9.074,  de  1998,

segundo o qual ‘a estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente

fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão

da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário,  de forma a preservar o

equilíbrio econômico-financeiro do contrato’. Em se tratando de redução de tarifa de
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serviços  públicos  desempenhados  por  terceiros  mediante  concessão,  é  preciso

manter  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  entre  concedente  e

concessionária,  que poderá  ocorrer  de  duas  formas:  ou  o  poder  público  repassa

recursos  públicos  à  concessionária  ou  eleva-se  o  valor  da  tarifa  para  os  demais

usuários, de forma a compensar o benefício tarifário. As duas opções aparecem no

projeto.

No entanto, a Comissão de Transporte, à época da tramitação do Projeto de Lei nº

1.096/2003, de conteúdo similar ao que ora se examina, afirmou, em seu parecer, que

as  fontes  de  recursos  baseadas  em  dotações  orçamentárias  do  Estado  são

insuficientes, devendo ser apresentada, neste caso, alternativa de compensação da

despesa  criada.  Disse,  ainda,  que  as  dotações  oriundas  do  Fundo  Estadual  de

Assistência Social não se prestam ao custeio do passe escolar e que os recursos

advindos da publicidade nos veículos de transporte não podem ser utilizados, tendo

em vista que toda a arrecadação é destinada ao Funtrans. Finalmente, lembrou que a

adaptação das planilhas de cálculo,  conforme pretendido,  significa o repasse dos

encargos para os usuários pagantes, onerando demasiadamente a tarifa.

A Comissão de Educação,  ao também examinar o citado projeto,  entendeu que

pretender  oferecer  o  passe  indistintamente  a  todos  os  alunos  matriculados  em

escolas públicas de todos os níveis de ensino é medida que vai além das atribuições

constitucionais do Estado no setor educacional. Conforme lembrou, a Lei nº 9.394, de

1996,  estabelece  como  dever  do  Estado  e  dos  Municípios  assumir  o  transporte

escolar dos alunos de suas respectivas redes, ou seja, dos alunos matriculados nos

níveis  da  educação  básica  sob  a  responsabilidade  dos  citados  entes  federados.

Ademais, ressaltou que, com relação à competência do Estado, a norma citada dirige-

se tão-somente ao transporte dos alunos da rede estadual para as escolas, sendo

que  a  proposta  examinada  é  bastante  ampla,  permitindo  que,  numa  viagem  a

passeio, o estudante da escola pública dos ensinos fundamental, médio ou superior

não pague o valor integral da passagem.

O projeto em apreciação contraria o princípio da razoabilidade, não se justificando

conferir um tratamento diverso aos alunos, nos termos propostos. Lembramos que

proposta  similar  recebeu  pareceres  desfavoráveis  das  Comissões  de  Transporte,
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Comunicação e Obras Públicas, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Além disso, o parágrafo único do art. 3º traz regra desnecessária, já incluída no

inciso  I  do  ‘caput’,  ao  dizer  que,  conforme disponibilidade  orçamentária,  o  Poder

Executivo  destinará  recursos  específicos  ao  passe  escolar  no  transporte  coletivo

intermunicipal.

O  art.  4º  da  proposta  prevê  que,  no  edital  de  licitação  e  nos  contratos  para

concessão de exploração de linha de transporte coletivo intermunicipal, constará a

obrigatoriedade do passe escolar, regra que não traz nada de novo também.

Finalmente, o art. 5º determina que o Poder Executivo regulamentará a lei no prazo

de 60 dias da data de sua publicação. A regra afronta o princípio da independência

dos Poderes, razão pela qual também não pode prosperar.

Quanto à ideia central do projeto, cabe dizer que as medidas legislativas que visam

a  favorecer  determinadas  pessoas  em  virtude  de  circunstâncias  especiais  que

apresentam, como o projeto de lei em exame, inserem-se na discussão sobre a forma

de  aplicação  do  princípio  da  igualdade.  Para  se  praticar  a  isonomia,  é  preciso

conhecer  as  diferenças  existentes.  Muitas  vezes,  torna-se  necessário  conferir

tratamento diferenciado a determinado grupo social que apresenta alguma condição

especial,  devendo-se  manter  correlação  lógica  com  o  benefício  almejado,  o  que,

todavia, não ocorre no caso em exame.

A propósito, conforme manifestou esta Comissão quando da tramitação do Projeto

de Lei nº 1.642/2001, que pretendia conceder passe livre aos estudantes, ‘a situação

específica  dos  deficientes  físicos  justifica  exigir  que  nos  prédios  públicos  sejam

adotados  equipamentos  especiais  que  facilitem  seu  acesso  a  esses  prédios.  Há,

nesse caso, uma correlação lógica entre a especificidade do grupo e o benefício, que

não se evidencia, contudo, na pretensão de assegurar a gratuidade de acesso do

deficiente a determinados lugares, como se propunha no Projeto de Lei nº 1.333, de

2000,  sobre  o  qual  esta  Comissão emitiu  parecer  pela  inconstitucionalidade.  Não

vislumbramos esta necessária correlação lógica entre a condição de estudante e o

benefício  tarifário  no  transporte  público  coletivo  intermunicipal  que  se  pretende

instituir por meio do projeto em exame’.
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Observa-se, por derradeiro, que a própria ideia núcleo da proposta já fora, em outra

ocasião,  reputada  antijurídica  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  desta

Assembleia Legislativa”.

Em sua nota  técnica,  a  Secretaria  de  Estado de Transportes  e  Obras Públicas

manifestou-se contrariamente à proposição. A Pasta apresentou os seguintes óbices:

a dotação orçamentária do Feas estabelece taxativamente onde os recursos devem

ser aplicados, não prevendo o financiamento ou concessão do benefício do passe

escolar; não foram apresentados estudos quanto ao dimensionamento do custo do

benefício pretendido; as receitas advindas da publicidade veicular  nos veículos do

transporte coletivo intermunicipal inexistem; a proposta de adaptação das planilhas de

cálculo tarifário impõe repasse do custo da concessão do benefício para os demais

usuários do serviço de transporte por meio de aumento do preço das passagens; tal

ônus, se não repassado para as tarifas, imporia despesas para o erário, com reflexo

nas contas públicas; as Constituições da República e do Estado vedam a realização

de despesas ou assunção de créditos orçamentários ou adicionais; e, finalmente, a

jurisprudência ratifica a imperatividade da competência do Executivo para disciplinar

matérias que venham impor a assunção de despesas públicas.

Cabe-nos mencionar que os óbices constitucionais e legais ora apresentados se

aplicam integralmente ao Projeto de Lei nº 2.135/2011, anexado à proposição.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 20/2011.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  André  Quintão  (voto  contrário)  -  Cássio

Soares - Delvito Alves - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 218/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto  de  lei  em  tela,  de  autoria  do  Deputado Elismar  Prado,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  970/2007,  “dispõe  sobre  a  concessão  de

desconto para pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo
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de  estimular  o  apoio  a  programas  de  recuperação  de  dependentes  químicos  no

Estado e altera o art. 2º da Lei nº 12.462, de 1997, que cria o Fundo Estadual de

Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de  Entorpecentes  -  Fupren  -  e  dá  outras

providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  à

Comissão de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  esta  Comissão  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição nos termos do art.  188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise já foi apreciada por esta Comissão quando do trâmite do

Projeto de Lei nº 970/2007. Como não ocorreu alteração de ordem constitucional ou

legal  que  pudesse  alterar  nosso  entendimento  sobre  a  matéria,  acolhemos  os

argumentos  expendidos  pelo  relator  da  matéria,  naquela  oportunidade,  conforme

transcrito a seguir:

“A proposição em análise pretende instituir a prerrogativa do pagamento de crédito

tributário inscrito em dívida ativa com desconto de 50% sobre o valor das multas e

dos  juros  de  mora,  para  devedores  que  apóiem  financeiramente  programa  de

recuperação de dependentes químicos no Estado.

Ao justificar a apresentação da proposta, o autor enfatiza que o abuso de drogas

tem sido uma preocupação constante de toda a sociedade, atingindo não apenas as

famílias  dos dependentes,  mas também as  daqueles  que sofrem com a violência

gerada pelo tráfico de entorpecentes.

Além disso, o projeto altera a Lei nº 12.462, de 7/4/97, que cria o Fundo Estadual

de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes – Funpren – e dá outras

providências,  de  modo  a  permitir  que  os  recursos  oriundos  desse  Fundo  sejam

também utilizados  por  aqueles  que desenvolvem  projetos  para  a  recuperação  de

dependentes de drogas.

A matéria insere-se na órbita de competência desta Casa Legislativa, tanto por sua

natureza tributária quanto por objetivar a implementação de políticas que visem ao

desenvolvimento  de  ações  que  possibilitem  a  recuperação  e  a  reintegração  dos
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dependentes químicos ao convívio da família e da sociedade, conforme se verifica

das disposições constantes nos arts. 61, III, 221 e seguintes da Constituição mineira.

Poder-se-ia dar relevo à ocorrência, no caso em análise, da vinculação de receita

de  imposto  a  órgão,  fundo  ou  despesa,  vedada  pelo  art.  167,  IV,  da  Carta  da

República; da concessão de benefício de natureza tributária, com base no ICMS, que

sofre as restrições previstas no art. 155, § 2º, XII, ‘g’, do mesmo Diploma; à violação

de preceitos  da  Lei  de Responsabilidade Fiscal  no  que tange à perda de receita

decorrente da instituição de benefício de natureza fiscal.

Esses argumentos,  entretanto,  podem ser  facilmente  contraditados.  Em primeiro

lugar,  pelo  fato  de  os  créditos  inscritos  em dívida  ativa  não constituírem receitas

públicas, que, segundo a definição de Aliomar Balleeiro, dizem respeito ‘a entrada

que,  integrando-se  no  patrimônio  público  sem  nenhuma  reserva,  condições  ou

correspondência  no  passivo,  vem  acrescer  o  seu  vulto,  como  elemento  novo  e

positivo’.  Tanto  é  verdade  que  as  parcelas  inscritas  em  dívida  ativa  sequer  são

previstas como receitas de impostos na Lei Orçamentária Anual.

No que tange à vedação relativa à concessão de incentivo de natureza fiscal com

base no ICMS, deve ser enfatizada a competência do Estado para adotar políticas

dessa natureza, ainda que, para tanto, tenha de ser formulado convênio no âmbito do

Conselho de Política Fazendária – Confaz –, conforme a previsão constante na Lei

Complementar Federal nº 24, de 7/1/75.

Essa  situação,  no  entanto,  pode  ser  resolvida  com  a  Emenda  nº  1,  por  nós

apresentada na conclusão deste parecer, a qual procura estender a prerrogativa do

apoio a programas de recuperação de dependentes químicos com base em todo e

qualquer  crédito  tributário  inscrito  em  dívida  ativa,  de  modo  a  permitir  a

instrumentalização da norma que vier a ser editada, independentemente de qualquer

restrição que possa existir no tocante ao ICMS. Em outras palavras, enquanto não for

celebrado o convênio correspondente, as medidas propostas serão implementadas

em relação aos demais créditos tributários inscritos em dívida ativa.

Por último, a possível afronta aos normativos da Lei Complementar Federal nº 101,

de 4/5/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, não se verifica. Além

do argumento de que os créditos  inscritos  em dívida ativa  não são considerados
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como receita de impostos, os estudos indicam que medidas dessa natureza acabam

por incrementar a arrecadação, trazendo benefício para o Estado, que já não contava

com o recebimento daqueles créditos.

Ao analisar a evolução do saldo da dívida ativa inscrita, no período de 2000 a 2004,

verificamos que a estimativa de arrecadação de receita dela proveniente é sempre

superada.

Em 2000, o arrecadado foi superior em 17,4% ao orçado; em 2002, em 3,4%.

No  entanto,  nos  anos  de  2001  e  2004,  nos  quais  foram  aprovadas,

respectivamente,  as  Leis  nºs  14.062  e  15.273,  que  estabeleceram  desonerações

fiscais e benefícios como a redução de juros moratórios e multas para pagamento de

débitos de ICMS para com a Fazenda Estadual, o incremento na arrecadação, em

face do montante orçado para receita de dívida ativa nos respectivos orçamentos

anuais, foi de 380,83% para 2001 e de 258,86% para 2004. O fato comprova que a

concessão do benefício, por si só, já constitui medida compensatória para a suposta

renúncia.

Salientamos  que,  no  período  compreendido  entre  2000  e  2004,  a  dívida  ativa

aumentou em 87,49% e os  valores orçados  para  a  receita  dela  proveniente,  nos

orçamentos anuais, foram corrigidos apenas em 34,43%.

É  importante  ressaltar  que  os  dados  mencionados  foram  obtidos  no  Relatório

Técnico da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária – Caeo –, do

Tribunal de Contas do Estado, encaminhado a esta Casa junto com a prestação de

contas do Governador do Estado, em junho de 2005.

Por  outro  lado,  o  Estado  tem  prazo  determinado  para  recuperar  os  créditos

provenientes da dívida ativa, sob pena de prescrição, conforme o disposto no art. 17

da Lei nº 14.062, de 2001.

Voltando à proposição em comento, seu art. 4º deve ser suprimido, uma vez que

não se encontra na esfera de competência desta Casa Legislativa o disciplinamento

dos  honorários,  regulamentados  pela  legislação  processual  e  pelo  Estatuto  da

Advocacia (Lei nº 8.906, de 4/7/94).

Finalmente, deve ser conferida nova redação ao preceito constante no art. 3º, § 3º,

do projeto, haja vista o fato de que a atribuição de competência a órgão específico da
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administração pública insere-se entre as prerrogativas privativas do Governador do

Estado (art. 66, III, da Constituição mineira).”

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  218/2011  com  as  Emendas  nºs  1  a  3,  a  seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Suprima-se, no art. 1º, a expressão “relativo ao Imposto sobre Operações Relativas

à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestação  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –,”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 4º.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao § 3º do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

§ 3º – Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os repasses de

que  trata  o  §  2º  poderão,  a  critério  do  órgão  fazendário,  ser  efetuados

parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.”.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Cássio

Soares - Delvito Alves - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 330/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei  em tela tem por escopo

acrescentar dispositivo à Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e dá outras providências.

A  proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  A  seguir,  a  Comissão  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas examinou o projeto, opinando por sua aprovação na
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forma do referido substitutivo.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo, mediante o acréscimo de parágrafo ao art. 3º

da  Lei  nº  14.937,  de  2003,  que  dispõe  sobre  o  IPVA,  isentar  o  contribuinte  do

pagamento dos valores correspondentes aos custos com remoção, reboque e estada

do veículo em pátios do Detran-MG nos casos em que o veículo de sua propriedade

for roubado, furtado ou extorquido. Dispõe ainda que a isenção cobrirá o prazo de 30

dias contados da comunicação ao proprietário do veículo e publicação do ato em

página na internet do órgão responsável.

Argumenta o autor do projeto que “nos casos de veículos roubados, furtados ou

extorquidos não pode o cidadão-contribuinte ser duplamente penalizado com a falha

na segurança pública. Além de ficar sem o veículo, justamente em razão das falhas

na  prestação  do  serviço  de  segurança  pública,  o  contribuinte  é  penalizado  com

pagamento de taxas correspondentes aos custos com remoção, reboque e estada do

veículo”.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que, de acordo com o art. 3º, VIII, da citada Lei nº

14.937, é isenta do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – a

propriedade de veículo roubado, furtado ou extorquido, no período entre a data da

ocorrência do fato e a data de sua devolução ao proprietário. E, nos termos do § 1º do

mesmo artigo, o proprietário do veículo está desobrigado das penalidades referentes

a infrações cometidas durante o período estabelecido no referido dispositivo. A seu

turno,  o § 6° preceitua que,  na hipótese em comento ,  os  valores já pagos serão

restituídos ao contribuinte, nos termos do regulamento, proporcionalmente ao período

compreendido entre a data do furto ou roubo do veículo e a data de sua devolução ao

proprietário.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  salientou,  em  douto  parecer,  que  a

proposição não contém vício de iniciativa e que a medida nela consubstanciada está

em sintonia com a legislação mineira, que retira da tributação do IPVA os veículos

que, por força de eventos como o roubo ou furto, deixaram de estar na posse direta
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de seus proprietários. Ademais, esclareceu que o Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais já declarou que “é indevida a cobrança de taxa de estadia e remoção de

veículo  furtado,  eis  que  a  incidência  advém  quando  alguém  provoca  em  seu

benefício, ou por ato seu, despesa especial dos cofres públicos”.

A referida Comissão, levando ainda em conta que os tribunais têm se manifestado

pela  impossibilidade da  incidência  das  referidas  taxas  e  que  o  projeto  de  lei  em

análise  vem  a  lume  tão  somente  para  positivar  a  impossibilidade  da  referida

cobrança,  entendeu  oportuno  apresentar  o  Substitutivo  nº  1,  que,  em  vez  de

estabelecer a isenção do pagamento da taxa, alterando a lei que trata exclusivamente

do IPVA, estatui a não incidência da taxa, por meio da Lei Estadual nº 6.763, de 1975,

que trata das taxas de segurança pública, nas quais se inserem aquelas de que trata

a proposição.

De fato, as taxas de segurança pública cobradas pela estada de veículo apreendido

ou pela sua remoção estão previstas nos arts. 113 e seguintes da Lei nº 6.763 e têm

por base de cálculo os valores constantes nas Tabelas D e M a ela anexas.

A seu turno, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas reiterou o

entendimento exarado pela referida Comissão, de que “não faz sentido cobrar taxas

pela remoção, reboque e estada dos veículos furtados ou roubados, se, em última

análise, foi o próprio Estado que deixou de prestar a contento a segurança pública a

que está obrigado, ou seja, o proprietário desses veículos não deu causa aos eventos

que justificariam a incidência dos mencionados tributos”.

No que concerne à estrita competência desta Comissão, nos termos do art. 102,

VII,  “d”,  do  Regimento  Interno,  qual  seja  analisar  a  repercussão  financeira  das

proposições, cumpre-nos observar que o projeto em exame, com o aperfeiçoamento

que lhe foi proposto, não provoca impacto nas contas públicas e, consequentemente,

não acarreta impacto na execução da Lei Orçamentária do Estado, porquanto visa tão

somente  positivar  a  impossibilidade da referida cobrança.  Portanto,  não configura

concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia

de  receita,  hipótese  em  que  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -  Lei  Federal

Complementar nº 101, de 2000 - estabelece uma série de requisitos.

Conclusão
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Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

330/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente – Gustavo Perrella, relator – Antônio Júlio – João Vítor Xavier –

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 375/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

A proposição em epígrafe,  de autoria  do Deputado Célio  Moreira,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 602/2007, tem por objetivo “tornar obrigatória a

oferta  de  assentos  especiais  para  pessoas  obesas  nos  estabelecimentos  que

menciona”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1

e 2,  que apresentou,  vem agora o projeto a esta Comissão para receber  parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, V, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa garantir a oferta de assentos especiais para pessoas

com obesidade em cinemas, teatros, restaurantes, instituições bancárias, auditórios,

estádios e demais estabelecimentos aos quais o público tenha acesso livremente ou

mediante pagamento. O projeto veda a cobrança de valor adicional pela utilização

dos referidos assentos e prevê a responsabilização daqueles que descumprirem os

dispositivos sugeridos na proposta, sujeitando os infratores às penalidades previstas

na Lei Federal nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor. Por fim, estabelece que o

Poder Executivo regulamentará a matéria no prazo de 120 dias contados da data da

publicação da lei, e definirá, nesse regulamento, o percentual mínimo de assentos

especiais a ser aplicado.

A medida consubstanciada na proposição pretende beneficiar os indivíduos que, em

razão do excesso de peso, sofrem limitações de ordem física e ficam impossibilitados,
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muitas  vezes,  de  praticarem suas atividades  diárias  pelo  fato  de  não lhes  serem

oferecidas  condições  propícias  ao  seu atendimento.  Essas  pessoas,  de  um  lado,

apresentam dificuldades de permanecer de pé por período relativamente longo, e de

outro,  ficam  impedidas  de  utilizar  os  assentos  de  tamanho  padrão  colocados  à

disposição por estabelecimentos que prestam serviços ao público de maneira geral.

Depreende-se, então, que o intento reveste-se em ação positiva, haja vista contribuir

para o reconhecimento e a garantia dos direitos desse grupo, de forma a assegurar-

lhe autonomia e melhores condições de vida. O projeto reafirma a necessidade da

atenção  às  pessoas  com  obesidade  e  harmoniza-se,  assim,  com  os  ditames  da

Constituição  da  República,  a  qual  preconiza  a  defesa  da  dignidade  da  pessoa

humana e a construção de uma sociedade igualitária, por meio da promoção do bem

de todos.

Segundo  notícia  divulgada  no  “site”  do  Ministério  da  Saúde  em  18/4/2011,

levantamento  realizado pelo  Ministério  mostrou  que “quase metade da população

adulta (48,1%) está acima do peso e 15% são obesos, sendo que, cinco anos antes,

a proporção era de 42,7% para excesso de peso e 11,4% para obesidade”. Também

foi salientado que “o expressivo crescimento no número de pessoas com sobrepeso e

obesidade, em curto período, é uma tendência mundial”. Desses indicadores decorre

a  clara  constatação  de  que,  além  das  ações  de  prevenção  do  sobrepeso  e  da

obesidade,  bem  como  de  tratamento  e  assistência  às  pessoas  com  essas

características,  implementadas  pelos  órgãos  responsáveis  pela  saúde  pública,

também  são  imprescindíveis  intervenções  específicas  em  busca  de  melhorias  no

contexto social.

Nesse  sentido,  têm  sido  produzidas  leis  visando  atender  às  peculiaridades  e

minimizar  as  várias  dificuldades  rotineiramente  enfrentadas  pelas  pessoas  com

obesidade no seu dia a dia. Como exemplo, conforme já mencionado pela Comissão

de Constituição e Justiça quando da emissão de seu parecer, podem ser citadas as

normas editadas pelo Distrito Federal e pelos Estados de São Paulo e do Paraná, as

quais também dispõem sobre a reserva de assentos diferenciados. Observe-se que o

projeto  de  lei  sob  exame,  assim  como  as  iniciativas  acima  referidas,  indicam  o

reconhecimento e o crescente empenho do governo e da sociedade em promover a
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completa integração social dessa parcela da população.

Portanto, a proposição apresenta-se apropriada e conveniente, na medida em que,

revestindo-se de caráter social, objetiva aplacar os constrangimentos sofridos pelas

pessoas  em  decorrência  da  obesidade,  garantindo-lhes,  em  contrapartida  e  em

igualdade  de  condições,  oportunidades  e  facilidades  para  o  exercício  de  suas

atividades diárias. E, de forma mais abrangente, visa assegurar o pleno exercício dos

direitos básicos dessa coletividade, em especial no que se refere ao acesso à cultura

e ao lazer, bem como proporcionar seu bem-estar físico e mental.

Conforme já esclarecido, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou duas

emendas. A Emenda nº 1 altera o art. 3º, acrescentando uma condição à aplicação

das penalidades constantes na Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90. De acordo com a

nova redação, no caso de descumprimento dos dispositivos sugeridos no projeto, o

infrator ficará sujeito às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor,

“no que for cabível, nos termos de regulamento”. Já a Emenda nº 2 suprime o art. 4º,

que estabelecia a regulamentação da matéria pelo Poder Executivo no prazo de 120

dias.  Tais  modificações  visam  ajustar  a  proposição  à  prerrogativa  legislativa  do

Parlamento, razão pela qual concordamos com as emendas.

No entanto, entendemos que a proposição ainda pode ser aperfeiçoada, razão pela

qual apresentamos o Substitutivo nº 1, que além de incorporar o conteúdo das duas

emendas  apresentadas  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  contém

modificações  que  entendemos  oportunas.  A  primeira  delas  é  a  substituição  da

expressão “pessoas obesas” pela expressão “pessoas com obesidade”. Trata-se de

um  pequeno  retoque,  que  não  alcança  o  conteúdo  dos  comandos  do  projeto,

restando incólume a intenção inicial do autor. A forma de redação sugerida parece-

nos  mais  adequada  considerando-se  que  obesidade  é  circunstância  e  não

propriedade que difere, determina ou qualifica uma pessoa na sua integralidade. Com

isso,  buscamos  evitar,  em  última  instância,  a  possibilidade  de  se  conferir  aos

indivíduos qualquer forma de qualificativo que possa ser entendido como distintivo

fundamental, favorecendo-se, em consequência, o reconhecimento da universalidade

de cada pessoa, essencial diante de seus vários atributos particulares. Além disso,

propomos  alterar  a  redação  do  parágrafo  único  do  art.  1º  e  substituir  o  termo
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“cobrança” pelo termo “exigência” no art. 2º, visando, tão somente, aprimorar o texto

conforme a técnica legislativa, sem modificações no mérito.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 375/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2, da

Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a oferta de assentos especiais para pessoas com obesidade nos

estabelecimentos que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a oferta de assentos especiais para pessoas com obesidade

em cinemas, teatros, restaurantes, instituições bancárias, auditórios, estádios e nos

demais  estabelecimentos  a  que  o  público  tenha  acesso  livremente  ou  mediante

pagamento.

Parágrafo único - O percentual mínimo de assentos especiais a que se refere o

“caput” deste artigo será estabelecido em regulamento.

Art.  2º  -  Na  hipótese  de  cobrança  de  entrada,  é  vedada  a  exigência  de  valor

adicional pela utilização dos assentos de que trata esta lei.

Art. 3º - Quando se configurar relação de consumo, o descumprimento no disposto

nesta lei sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11

de setembro de 1990, no que for cabível, nos termos de regulamento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Durval Ângelo, Presidente e relator - Duarte Bechir - Neilando Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 492/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  492/2011,

resultante do  desarquivamento  do Projeto de  Lei  nº  51/2007,  atribui  ao  Estado a

obrigação de fornecer medicamentos às pessoas carentes que especifica.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 26/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, para receber parecer.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  atribuir  ao  Estado  a  obrigação  de  fornecer

medicamentos às pessoas carentes que especifica.

É  necessário  dizer  que  projeto  de  conteúdo idêntico  ao  da  proposição em  tela

tramitou nesta Casa na legislatura passada,  sob o nº 51/2007, ocasião em que a

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  inconstitucionalidade  da

matéria.

Passemos à análise da proposição. A Constituição Federal de 1988 preconiza, em

seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse direito significa o

acesso  universal  e  equânime  a  serviços  e  ações  de  promoção,  proteção  e

recuperação da saúde.

O Sistema Único de Saúde foi criado pela Lei nº 8.080, de 1990, com o objetivo de

implementar  as  diretrizes  traçadas  pela  Carta  Magna,  com  ênfase  na

descentralização dos serviços prestados à sociedade, sendo a responsabilidade por

eles dividida entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Com efeito, o art. 4º do citado diploma estabelece o seguinte:

“Art.  4º  -  O  conjunto  de  ações  e  serviços  de  saúde  prestados  por  órgãos  e

instituições  públicas  federais,  estaduais  e  municipais,  da  administração  direta  e

indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de

Saúde - SUS”.

Na  definição  das  responsabilidades,  o  processo  de  pactuação  é  contínuo.  As

responsabilidades são pactuadas tanto em função do processo de descentralização

quanto  por  razões  de  ordem prática,  com vistas  à  otimização dos  recursos e  ao

aprimoramento dos sistemas públicos de saúde.

Assim, o fornecimento de medicamentos pelo Estado depende fundamentalmente



1355
____________________________________________________________________________

de uma análise discricionária da autoridade competente, ou seja, do Poder Executivo,

responsável  pela  saúde  no  Estado,  de  modo  a  atender  às  necessidades  da

população,  observadas  as  normas  da  União  no  que  tange  à  distribuição  das

competências entre os entes da Federação.

É importante destacar ainda a Portaria nº 3.916, de 1998, do Ministério da Saúde,

que dispõe sobre a política nacional de medicamentos, a qual estabelece que sua

aquisição será programada pelos Estados e Municípios. Prevê, também, que cabe ao

gestor estadual a promoção da formulação da política estadual de medicamentos; a

coordenação e a execução da assistência farmacêutica no seu âmbito de atuação; a

utilização  prioritária  da  capacidade  instalada  nos  laboratórios  oficiais  para  o

suprimento  das  necessidades  de  medicamentos  do  Estado;  o  investimento  na

infraestrutura  das  centrais  farmacêuticas  e  a  orientação e  o  assessoramento  aos

Municípios em seus processos de aquisição de medicamentos essenciais, para que

essa aquisição esteja condizente com a realidade epidemiológica e seja assegurado

o abastecimento de forma oportuna, regular e com menor custo.

Ainda consoante a Portaria nº 3.916, a aquisição dos medicamentos básicos ou

essenciais  será feita  segundo a Rename, lista  que contém os medicamentos que

satisfazem as necessidades de saúde prioritárias da população. Esta é atualizada

periodicamente e tem como base uma lista modelo da OMS. Tanto os medicamentos

básicos como os do componente especializado e os estratégicos são gratuitamente

distribuídos  no  SUS.  Quanto  aos  primeiros,  são  distribuídos  apenas  com  a

apresentação  da  receita  aviada  por  médico  da  rede.  Os  do  componente

especializado,  por  sua  vez,  exigem  o  preenchimento  de  formulário  próprio  pelo

usuário, além de relatório médico, receita e outros documentos, que serão analisados

na  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  para  autorização.  Já  os  estratégicos  são

distribuídos aos pacientes cadastrados nos programas.

Ressalte-se,  ainda,  que  a  proposição  em  análise  foi  baixada  em  diligência  à

Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  a  qual  manifestou  posição  contrária  à  matéria,

embasada  em  nota  técnica  expedida  pela  Superintendência  de  Assistência

Farmacêutica. É oportuna a transcrição de passagem do referido informe técnico:

“O direito à saúde é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
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redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ante  o  caráter  de  universalidade  que  se  infere  do  mencionado  dispositivo,

entendemos que ao viabilizar o acesso a um determinado estrato da população, ainda

que notadamente necessitado, considerando um cenário de recursos sabidamente

escassos,  estar-se-ia  atuando  em  dissonância  com  a  Lei  Maior  do  País,  e  em

menosprezo dos princípios de igualdade e equidade orientadores do Sistema Único

de Saúde (SUS).

Por outro ângulo, visualizamos que a proposta em questão poderia reverter-se em

indevido  agravamento,  possibilitando  fundamentação  jurídica,  do  já  conhecido

fenômeno da judicialização da saúde pública no Brasil, com risco de indiscriminada

majoração do gasto com as compras por determinações judiciais. Além disso, ao se

estipular  limite  na  renda  mensal  como  concessão  para  o  benefício,  estar-se-ia

estimulando, por via transversa, o aumento do consumo/gasto de medicamentos por

aqueles  que estivessem aquém deste  limite,  efeito  contrário  aos  objetivados  pela

Política de Assistência Farmacêutica Nacional, especificamente no que se refere ao

uso racional de medicamentos”.

À vista do exposto, é forçoso concluir que o projeto em exame institui medida que

configura interferência indevida do Legislativo em domínio próprio do Executivo, em

violação ao princípio da separação dos Poderes, inscrito no art. 2º da Constituição da

República.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 492/2011.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – Delvito Alves – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 737/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto  de  lei  em  tela,  de  autoria  do  Deputado André  Quintão,  resultante  de
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 120/2007, “dá nova redação ao inciso III do art.

3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/3/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise já foi objeto de estudos desta Comissão, quando do trâmite

do Projeto de Lei nº 1.426/2004. Como não houve alteração constitucional ou legal

que pudesse propiciar um novo entendimento sobre a matéria acolhemos, na íntegra,

o parecer do relator, exarado naquela oportunidade, conforme se segue: “O projeto de

lei  em  análise  pretende  alterar  a  lei  que  disciplina  a  cobrança  do  IPVA,  com  o

propósito de estender o benefício relativo à isenção do imposto a todos os veículos

de portadores de deficiência física. É importante observar que, atualmente, a Lei nº

14.937  confere  isenção  do  pagamento  do  imposto  apenas  para  o  portador  de

deficiência física cujo veículo tenha sido adaptado, por exigência do órgão de trânsito,

para possibilitar a sua utilização pelo proprietário. O dispositivo, nos termos em que

foi redigido, afronta o princípio da isonomia, pois institui o benefício fiscal apenas e

exclusivamente para o portador de deficiência que necessite do veículo adaptado às

suas condições físicas, deixando de atender outras pessoas na mesma condição, as

quais,  em muitos casos, apresentam limitações ainda maiores para se locomover.

Considere-se, apenas para melhor elucidar a questão, a hipótese de uma pessoa

tetraplégica,  sem  condições  mínimas  para  utilização  do  transporte  regular,  vir  a

adquirir  um  veículo  para  uso  próprio,  o  qual,  evidentemente,  será  conduzido  por

terceiros.  Essa pessoa,  embora sua condição física lhe imponha limitações ainda

maiores que as daquelas pessoas contempladas pela legislação atual, não estaria

isenta do pagamento do IPVA. Nota-se que a proposta tem um grande alcance social,

valendo lembrar que a distorção apresentada foi recentemente corrigida pelo Governo

Federal, relativamente à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -,

por  meio  da  Lei  nº  10.690,  de  16/6/2003,  que  estendeu  o  benefício  a  pessoas
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portadoras  de  deficiência  física,  visual,  mental  severa  ou  profunda  ou  autistas.  A

instituição do imposto incidente sobre a propriedade de veículos automotores é de

competência  privativa  dos  Estados  federados  e  do  Distrito  Federal,  por  força  do

disposto no art. 155, III, da Carta da República. Em vista disso a proposta deve ser

apreciada por esta Casa Legislativa, em obediência ao comando insculpido no art. 61,

III,  da Constituição do Estado.  Não existe,  ademais,  nenhuma vedação de ordem

constitucional para instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. No

que se refere aos pressupostos exigidos pela Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000,

para ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, deve ser levado em

conta que a extensão da proposta aos demais portadores de deficiência física deverá

resultar em um impacto irrisório no caixa do Tesouro. Entendemos ser pertinente a

apresentação do Substitutivo nº 1, com o objetivo de estabelecer requisitos a serem

atendidos para que o contribuinte venha a receber o benefício previsto na medida

proposta.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  737/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso III do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a

ter a seguinte redação:

“Art. 3º - ...

III - veículo de passageiro de fabricação nacional, equipado com motor de cilindrada

não  superior  a  2.000  cm³  (dois  mil  centímetros  cúbicos),  pertencente  a  pessoa

portadora de deficiência, atendidos os seguintes requisitos:

a)  aquisição  direta  pela  pessoa  portadora  de  deficiência  que  tenha  plena

capacidade jurídica ou por intermédio de seu representante legal;

b) utilização do benefício em relação a um único veículo;
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c) comprovação de disponibilidade financeira ou patrimonial compatível com o valor

do veículo a ser adquirido.

§ 1º - A deficiência física será reconhecida por meio de laudo médico oficial emitido

segundo as normas e os requisitos previstos pela autoridade fazendária.

§ 2º - Para manutenção do benefício previsto neste artigo, o veículo deverá ser

regularmente utilizado pelo proprietário.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Delvito Alves

- Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 765/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Sabará.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por  sua juridicidade,  constitucionalidade e legalidade;  e pela

Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  que  opinou  por  sua

aprovação.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer, em cumprimento do disposto

no art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 765/2011 desafeta o bem público constituído pelo trecho da

Rodovia  MGT-262  compreendido  entre  o  entroncamento  próximo  ao  Km  6  e  a

rotatória localizada no Km 7 e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Sabará.

Em  atendimento  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  o  negócio  jurídico  em

causa, prevê o parágrafo único do art. 2º do projeto que a área será destinada à

instalação de via urbana, integrando o perímetro urbano do Município.

Da mesma forma, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez
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que o art. 3º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for

utilizado com a finalidade prevista.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  Direito  Financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Após sua análise, percebe-se que a proposição atende aos preceitos legais que

versam  sobre  a  transferência  de  domínio  de  bens  públicos,  além  de  não  criar

despesas  para  o  erário  e  não acarretar  repercussão na Lei  Orçamentária.  Pode,

portanto, ser transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 765/2011, no 1º

turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Antônio Júlio - Gustavo Perrella -

João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 858/20 11

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, resultante do desarquivamento do Projeto de

Lei n° 3.307/2009, o projeto dispõe sobre o registr o de estabelecimentos que atuam

no comércio ou na fundição de ouro, metais nobres e joias usadas.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 5/3/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1,  que

apresentou.
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A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Con stituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo dispõe sobre o registro de estabelecimentos que atuam no

comércio ou na fundição de ouro, metais nobres e joias usadas.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional à normal tramitação da proposição. Acrescentou que o projeto objetiva

combater a grande informalidade que existe no comércio de fundição de ouro, metais

nobres e peças usadas, implantando-se uma fiscalização mais rígida por parte do

poder  público,  de  modo  a  coibir  práticas  criminosas.  No  entanto,  a  proposição

mereceu inúmeros reparos, a saber: definição do órgão fiscalizador competente, por

meio  de  regulamento;  supressão  dos  incisos  que  estabelecem  a  exigência  de

certidões  negativas,  uma  vez  que  se  trata  de  competência  legislativa  da  União;

supressão de efeitos jurídicos secundários da condenação penal, uma vez que tais

disposições extrapolam a competência estadual;  estabelecimento do prazo de três

anos de proibição de novo registro para o estabelecimento que for apenado com a

cassação deste, além de correções de impropriedades técnico-jurídicas. Por essas

razões, a Comissão apresentou o Substitutivo n° 1.

A  Comissão  do  Segurança  Pública  informou  que  assaltos  a  joalherias  e  a

residências de alto padrão constituem modalidade de crime em crescimento no País,

e,  normalmente,  são  motivados  pelo  elevado retorno econômico que a  venda  de

metais  preciosos  e  joias  roubadas  proporciona  aos  criminosos.  Acrescentou  que,

muitas  vezes,  tais  crimes  são  praticados  por  quadrilhas  organizadas  e  mediante

violência, redundando, eventualmente, em latrocínios. Destacou que nem sempre se

consegue recuperar o produto do furto ou roubo de joias, seja diante da facilidade e

rapidez na fundição dos metais nobres, seja em função da ausência de controle mais

rígido  sobre  o  comércio  de  joias  usadas.  Desta  forma,  a  Comissão  opinou  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,  apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.
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Do ponto de vista financeiro-orçamentário,  não há impedimento à aprovação da

matéria, porquanto o projeto não gera despesas para o erário e não fere a Lei de

Responsabilidade  Fiscal.  Os  custos  relativos  aos  documentos  necessários  à

fiscalização estatal serão suportados pelas pessoas físicas e jurídicas que atuam no

comércio ou na fundição de ouro, metais nobres e joias usadas. Quanto ao Estado, a

fiscalização será exercida por meio de órgão já existente na estrutura estatal, o qual

será definido em regulamento, não se criando despesas para o Estado.

Esta Comissão entende,  além  disso,  que as medidas propostas  são de grande

relevância,  se  revestem  de  caráter  social  e  certamente  contribuirão  para  colocar

obstáculos ao comércio ilícito de joias e metais nobres, sem comprometer a atividade

dos comerciantes honestos que atuam legalmente no mercado. Por essas razões, o

projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 858/2011, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado p ela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente – Gustavo Perrella, relator – Antônio Júlio – João Vítor Xavier –

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 947/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Carlin  Moura,  a proposição em epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.691/2010, “acrescenta parágrafos à Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado no “Diário  do Legislativo”  de 7/4/2011,  foi  o  projeto distribuído a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 5/5/2011, solicitando fosse
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a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda, para que

essa Pasta se manifestasse sobre a medida contida na proposição. A resposta a essa

diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

O projeto em tela pretende autorizar o Poder Executivo a reduzir,  na forma,  no

prazo e nas condições previstos em regulamento, para até 7% a carga tributária nas

operações internas com gás liquefeito de petróleo – GLP – para uso doméstico.

Como medida de compensação da perda de receita tributária, dispõe, ainda, que

fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  aumentar  a  carga  tributária  nas  operações

internas  com  produtos  considerados  não  essenciais  e  supérfluos,  no  percentual

suficiente para a recomposição da receita tributária do imposto, na forma, no prazo e

nas condições previstos em regulamento.

Passamos, então, à análise da proposição.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, consoante o disposto no § 6º do art. 150 da

Constituição da República, qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo,

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou

contribuições só poderão ser concedidos mediante lei específica, federal, estadual ou

municipal  que  regule  exclusivamente  as  exonerações  fiscais  mencionadas,  ou  o

correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII,

“g”.

Assim, o legislador constituinte estabeleceu a reserva absoluta de lei em sentido

formal  para  a  concessão  de  benefícios  fiscais,  ou  seja,  o  tratamento  da  referida

matéria só pode ser veiculado por normas que derivem de fonte parlamentar. Isso

quer dizer que é vedado ao Poder Legislativo conferir a outro órgão a prerrogativa

que lhe é constitucionalmente atribuída de conceder exonerações fiscais, sob pena

de transgressão do princípio da separação dos Poderes.

Ressalte-se que o entendimento pela impossibilidade de intervenção de outra fonte

de direito que não a lei em tema de exonerações fiscais é o adotado pelo Supremo

Tribunal Federal. Confira-se: "(...) Matéria tributária e delegação legislativa: a outorga

de qualquer subsídio, isenção ou crédito presumido, a redução da base de cálculo e a

concessão  de  anistia  ou  remissão  em  matéria  tributária  só  podem  ser  deferidas
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mediante  lei  específica,  sendo  vedado ao Poder  Legislativo  conferir  ao  Chefe  do

Executivo  a  prerrogativa  extraordinária  de  dispor,  normativamente,  sobre  tais

categorias  temáticas,  sob pena de ofensa ao postulado nuclear  da separação de

poderes e  de  transgressão ao princípio  da reserva constitucional  de  competência

legislativa. Precedente: ADIn 1.296-PE, Rel.  Min. Celso de Mello." (ADI 1.247-MC,

Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 8/9/95.)

Ademais, a ideia de domínio normativo exclusivo da lei formal, em se tratando de

matéria  tributária,  é  complementada  pela  regra  posta  no  art.  97,  II,  do  Código

Tributário  Nacional,  segundo  o  qual  somente  lei  pode  estabelecer,  dentre  outras

matérias, a majoração de tributos ou sua redução. Assim, reforça-se o entendimento

de que a matéria tratada no projeto em análise está submetida a expressa reserva

legal, exigindo lei formal para a sua disciplina.

Diante do exposto, entendemos que o projeto encontra óbices de natureza legal e

constitucional, tendo em vista que veicula, sob a forma de autorização, inadmissível

delegação legislativa.

Cumpre  ressaltar  que,  ainda  que  não  se  revestisse  de  natureza  meramente

autorizativa, o projeto conteria vícios que impediriam sua tramitação nesta Casa.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal

–, determina que a proposta de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de

natureza  tributária  da  qual  decorra  renúncia  de  receita  esteja  acompanhada  da

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve iniciar sua

vigência  e  nos  dois  exercícios  seguintes.  Além  disso,  o  proponente  deverá

demonstrar  que  a  renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de  receita  da  Lei

Orçamentária ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação,

por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da

base  de  cálculo,  majoração  ou  criação  de  tributo  ou  contribuição,  o  que  não  se

verifica no caso em análise.

Entendemos que a simples menção, no projeto, de possível compensação da perda

de  receita  mediante  aumento  do  tributo  incidente  sobre  produtos  considerados

supérfluos não atende aos pressupostos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal

para implementação das medidas cogitadas. Isso porque não é possível verificar se a
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perda de receita realmente será compensada, uma vez que a compensação proposta

não tem embasamento em qualquer estudo ou estimativa que demonstre o equilíbrio

entre perda e ganho de receitas por meio das medidas adotadas.

Note-se,  ainda,  que  a  proposição  fere  o  art.  155,  §  2°,  incisos  VI  e  XII,  da

Constituição da República, pois não se reporta a nenhuma deliberação do Conselho

Nacional  de  Política  Fazendária  –  Confaz.  A Lei  Complementar  nº  24,  de  1975,

recepcionada  pela  ordem  jurídico-constitucional  inaugurada  em  outubro  de  1988,

exige, para a concessão do benefício fiscal referido no projeto de lei  sob análise,

convênio celebrado pela totalidade das unidades federativas presentes à reunião do

Confaz convocada para tal fim.

Dessa  forma,  ainda  que  busque  contornar  a  vedação  imposta  pela  Lei

Complementar  nº  101,  de 2000,  ao estabelecer  os  mecanismos de compensação

para a perda de receita, mediante o aumento do tributo incidente sobre as operações

internas com produtos considerados não essenciais e supérfluos, a proposição não

poderá prosperar nesta Casa.

Cumpre ressaltar  que,  em resposta à diligência requerida por esta Comissão,  a

Secretaria de Estado de Fazenda se posicionou contrariamente ao projeto em exame.

Vejamos a conclusão da nota técnica elaborada pela referida Secretaria:  “Em que

pese  à  nobre  iniciativa,  entendemos  que  não  deva  prevalecer  a  proposição  de

redução  da  carga  tributária  incidente  sobre  o  GLP,  contida  no  Projeto  de  Lei  nº

947/2011, tendo em vista o não-atendimento ao disposto na Lei de Responsabilidade

Fiscal e o impacto significativo nas metas de obtenção de receitas”.

Assim, em vista das razões expostas, a proposta em exame encontra óbices de

natureza constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 947/2011.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Cássio Soares, relator - Pompílio Canavez - Rômulo

Viegas – Duarte Bechir.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 955/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Borda da Mata o trecho que especifica.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por  sua juridicidade,  constitucionalidade e legalidade;  e pela

Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  que  opinou  por  sua

aprovação.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer, em cumprimento do disposto

no art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 955/2011 desafeta o bem público constituído pelo trecho da

Rodovia MG-290 compreendido entre os pórticos do Município de Borda da Mata

localizados no Bairro Santa Cruz e no Bairro Santa Rita e autoriza o Poder Executivo

a doá-lo a esse ente federativo.

Em  atendimento  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  o  negócio  jurídico  em

causa, prevê o parágrafo único do art. 2º do projeto que a área será destinada à

instalação de via urbana, integrando o perímetro urbano do Município.

Da mesma forma, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 3º da proposição prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se,

no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for

utilizado com a finalidade prevista.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro

para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,

dos Municípios  e do  Distrito  Federal,  estabelece,  no  § 2º  de seu art.  105,  que a

alienação de patrimônio público somente pode ser realizada se autorizada pelo Poder

Legislativo. Em decorrência desse dispositivo, essa autorização é imprescindível à

movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro.

Após sua análise, percebe-se que a proposição atende aos preceitos legais que

versam  sobre  a  transferência  de  domínio  de  bens  públicos,  além  de  não  criar
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despesas  para  o  erário  e  não acarretar  repercussão na Lei  Orçamentária.  Pode,

portanto, ser transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 955/2011, no 1º

turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Antônio Júlio - Gustavo Perrella -

João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.012/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 448/2007, institui modalidade de infração

administrativa para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC - e

dá outras providências.

A proposição, preliminarmente, foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Defesa do Consumidor e

do Contribuinte, que opinou pela aprovação do projeto de lei na sua forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  tem  por  objetivo  criar  modalidade  de  infração  administrativa  para

aplicação do CDC, mediante a adoção de medidas para coibir o protesto de títulos

sacados indevidamente pelos fornecedores.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto. Informou que o projeto visa

tornar  mais  eficaz  a  ação  do  Estado,  uma vez  que  esta  demanda  determinação

judicial para a sua concreção.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte enfatizou que o protesto

indevido  de  título  configura  prejuízo  aos  direitos  e  interesses  do  consumidor,
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considerando o fato de a pessoa vir a ser inscrita como inadimplente nos serviços de

restrição  ao  crédito  existentes  no  País.  Trata-se,  portanto,  da  defesa  dos

consumidores que estão quites com suas obrigações em relação ao consumo, além

de evitar os abusos praticados no mercado.

O projeto guarda, portanto, a meritória intenção de enfocar o problema vivido pelo

consumidor que sofre cobrança indevida e vê o seu nome levado aos cartórios de

protesto e aos bancos de dados de proteção ao crédito  erroneamente,  por  ação,

negligência ou omissão do fornecedor que incorre no ato. A aprovação do projeto,

com certeza, inibiria a prática realizada por parte de fornecedores menos cautelosos

no trato de suas cobranças.

Nos termos da alínea “d” do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, que trata

da repercussão financeira das proposições, verifica-se que a aprovação da matéria

não implica despesas para os cofres públicos. Não há, portanto, óbice do ponto de

vista financeiro ou orçamentário e não se fere a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Este relator entende, além disso, que as medidas sugeridas pela proposição em

tela  são carregadas  de  relevante  significado  social  e,  por  todas  essas  razões,  o

projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.012/2011, no

1º turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2010.

Zé Maia, Presidente – João Vítor Xavier, relator – Antônio Júlio – Gustavo Perrella –

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.024/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 477/2007, disp õe sobre a inclusão do telefone

e do endereço do Procon Estadual e Municipal na nota fiscal de venda ao consumidor

emitida pelos estabelecimentos comerciais e dá outras providências.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
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por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em seguida, foi distribuído o projeto à Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte, que opinou por sua aprovação.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento tem por escopo tornar obrigatória a inclusão do número

de telefone e do endereço do Procon Estadual e Municipal nas notas fiscais de venda

ao consumidor emitidas pelos estabelecimentos comerciais do Estado.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  afirmou,  em  seu  parecer,  que  projeto

semelhante tramitou nesta Casa em duas legislaturas anteriores. Como não houve

alteração constitucional e legal superveniente, ratificou o parecer anterior.

Consoante essa Comissão, a promoção da defesa do consumidor  foi  elevada à

categoria de direito fundamental do cidadão brasileiro por força do disposto no art. 5°,

XXXII, da Constituição da República.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte relatou, em seu parecer,

que  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  constante  na  Lei  n° 8.078,  de  1990,

estabelece  como  direito  básico  do  consumidor  a  facilitação  de  defesa  de  seus

direitos,  bem  como  a  educação  e  a  divulgação  sobre  o  consumo  adequado  de

produtos e serviços. Asseverou, ainda, que o projeto em pauta vem facilitar o acesso

do consumidor  aos órgãos de fiscalização do Estado,  na  defesa de seus direitos

fundamentais,  na  proporção  em  que  torna  obrigatória  a  inclusão  do  número  do

telefone e do endereço do Procon Estadual e Municipal na nota fiscal emitida pelos

estabelecimentos comerciais. Além disso, salientou que a proposição virá garantir ao

consumidor  informações  sobre  o  acesso  do  cidadão  aos  órgãos  judiciários  e

administrativos,  com vistas  à  prevenção ou à  reparação  de  danos  patrimoniais  e

morais, coibindo práticas abusivas perpetuadas no mercado.

Acreditamos que o projeto em apreço não acarretará nenhum impacto nas contas

públicas, não ocasionando nenhuma despesa para os cofres públicos, porquanto o

comando  nele  contido  cria  obrigação  para  o  particular,  não  alcançando  o  setor

público. E mesmo no tocante à iniciativa privada, a despesa é insignificante, para o



1370
____________________________________________________________________________

comerciante ou o prestador de serviço.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.024/2011, no

1° turno, na forma original.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Zé Maia , Presidente - Antônio Júlio, relator - Gustavo Perrella - João Vítor Xavier -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.033/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  n° 1.033/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n° 1.803/2007,  “dispõe  sobre  a

isenção de tarifa de embarque de usuários do Terminal Rodoviário Governador Israel

Pinheiro Filho – Tergip”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente,  o projeto vem a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Antes de analisarmos o conteúdo do projeto de lei em tela, é necessário mencionar

que proposição similar tramitou nesta Casa em legislatura anterior (Projeto de Lei n°

1.803/2007), mas não foi analisada por esta Comissão.

A proposição em epígrafe objetiva isentar do pagamento de tarifa de embarque os

usuários  do  Tergip.  Na  justificação,  o  autor  afirma  que  os  usuários  do  Terminal

Rodoviário Israel Pinheiro Filho – Tergip – vêm sendo onerados pelos elevados custos

da tarifa de embarque praticada pelo Departamento de Estradas e Rodagem – DER-

MG.

Em  que  pese  ao  nobre  intuito  do  parlamentar,  a  medida  encontra  óbices  de

natureza constitucional e legal, como passaremos a demonstrar.
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A Constituição da República, em seu art. 175, prevê que ao poder público compete

a  prestação  de  serviços  públicos,  diretamente  ou  sob  regime  de  concessão  ou

permissão, sempre através de licitação, na forma da lei. Nos seus arts. 20, XII, “e”, e

30,  V,  ainda,  estabelece,  respectivamente,  a competência da União para explorar,

diretamente  ou  mediante  autorização,  concessão  ou  permissão,  os  serviços  de

transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, e dos Municípios

para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os

serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo urbano.

Como  a  Constituição  da  República  utilizou  a  técnica  de  não  enumerar  as

competências dos Estados, mas a de reservar-lhes aquelas que ela própria não tenha

vedado, a Constituição mineira, no art. 10, IX, atribuiu ao nosso Estado poderes para

explorar,  diretamente  ou  mediante  concessão,  o  serviço  de  transporte  rodoviário

intermunicipal de passageiros, condicionando, porém, a efetivação da concessão à

observância das normas gerais estabelecidas pela União e à obrigatoriedade de ser

precedida de procedimento licitatório.

A Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, norma geral de observância

obrigatória pelos demais entes federativos, dispõe sobre o regime de concessão e

permissão da prestação de serviços públicos. Normatiza, em caráter geral, o regime

das empresas concessionárias e permissionárias, os direitos dos usuários, a política

tarifária e a obrigação de manter serviço adequado.

A lei federal mencionada, no § 1º do art. 6º, determina que o serviço adequado, a

que  o  usuário  faz  jus,  é  aquele  que  satisfaz  as  condições  de  regularidade,

continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,  generalidade,  cortesia  na  sua

prestação e modicidade nas tarifas. Prevê que as tarifas serão fixadas pelo preço da

proposta vencedora da licitação, preservadas pelas regras de revisão previstas em

lei, para que se assegure o equilíbrio econômico-financeiro do contrato no edital e no

próprio instrumento contratual. Também prevê como cláusulas essenciais do contrato

aquelas relativas ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste

e a revisão das tarifas.

Como  as  tarifas  serão  fixadas  pelo  preço  da  proposta  vencedora  da  licitação,

preservadas  pelas  regras  de  revisão  previstas  em  lei,  para  que  se  assegure  o
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equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  no  edital  e  no  próprio  instrumento

contratual, existem condições para que o poder público intervenha no contrato nos

casos que menciona. Assim, é possível a revisão das tarifas, desde que preservadas

as normas legais, visando garantir ao usuário o melhor serviço a preços módicos e a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

No âmbito estadual, a Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994, no seu art. 3º, VII,

transformou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG  –  em  autarquia,  competindo-lhe  conceder  ou  explorar  diretamente  os

serviços  de  transportes  coletivos  rodoviários  intermunicipal  e  metropolitano  de

passageiros.

O Decreto n° 32.656, de 14 de março de 1991, que “c ontém o Regulamento de

Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal do Estado de Minas Gerais

– RSTC”, determina, em seu art. 30, que o DER elabore a planilha de cálculo para os

diversos tipos de serviço, com base em coleta de dados e informações padronizadas

prestadas pelo delegatário,  dispondo ainda que a tarifa obtida deve ser suficiente

para  permitir  a  justa  remuneração  do  investimento,  a  renovação  da  frota  e  a

expansão  do  serviço,  de  modo  a  preservar  o  equilíbrio  econômico-financeiro  da

atividade. Ainda, segundo o art. 33, o DER-MG estabelecerá a tarifa correspondente à

utilização  de  terminais  rodoviários  de  passageiros  que  operarem  linhas

intermunicipais regulares.

O regulamento do DER-MG, aprovado por meio do Decreto nº 43.406, de 2 de julho

de 2003, previu, no inciso VIII do art. 60, a competência da Diretoria de Operação de

Via para “avaliar o desempenho econômico-financeiro do sistema de transporte de

passageiros, para a apropriação e racionalização dos seus custos operacionais e a

fixação do preço das respectivas tarifas”. No inciso VI do art. 64, prevê a competência

da  Seção  de  Apoio  ao  Usuário  para  “levantar  custos  operacionais  dos  terminais

rodoviários de passageiros para a fixação de preço das tarifas de embarque”.

É importante lembrar que o terminal rodoviário em questão, por força de convênio

firmado entre o Estado e o Município de Belo Horizonte em 26 de junho de 2006,

passou a ser administrado pelo ente local. Tal convênio transfere a competência para

administrar a operação do terminal ao Município de Belo Horizonte, que deverá gerir
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todos os serviços prestados em suas dependências.

Desse  modo,  verificamos,  pela  análise  da  legislação  vigente,  que  a  relação

estabelecida entre o poder concedente e o concessionário é contratual, caracterizada

como um ato jurídico perfeito, não podendo ser alterada por lei.

Tal  entendimento,  inclusive,  vem  amparado  por  decisão  do  Supremo  Tribunal

Federal – STF – segundo o qual “os Estados membros - que não podem interferir na

esfera  das  relações  jurídico-contratuais  estabelecidas  entre  o  poder  concedente

(quando este for a União Federal ou o Município) e as empresas concessionárias -

também não dispõem de competência para modificar ou alterar as condições, que,

previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão

celebrado  pela  União  (energia  elétrica  -  CF,  art.  21,  XII,  ‘b’)  e  pelo  Município

(fornecimento de água - CF, art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias, de

outro,  notadamente  se  essa  ingerência  normativa,  ao  determinar  a  suspensão

temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos

(serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal, e serviços de esgoto

e abastecimento de água, sob regime de concessão municipal),  afetar o equilíbrio

financeiro  resultante  dessa  relação  jurídico-contratual  de  direito  administrativo”

(Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.337/SC).

A proibição da cobrança da tarifa  de embarque relativa à utilização do Terminal

Rodoviário Governador Israel Pinheiro Filho, portanto, encontra óbices de natureza

constitucional  e  legal  para  a  tramitação  nesta  Casa  Legislativa,  já  que  configura

usurpação de competência do Poder Executivo, afronta ao princípio constitucional da

separação dos Poderes e ingerência indevida nos contratos administrativos firmados.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.033/2011.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Cássio Soares, relator - Pompílio Canavez - Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.069/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria  do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.857/2010,  dispõe  sobre  a  afixação  de

horários  nos  terminais  rodoviários  intermunicipais  e  interestaduais  no  âmbito  do

Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente,  foi  a  proposição  encaminhada  à  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente,  foi  a  proposição  encaminhada  à  Comissão  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas para receber parecer quanto ao mérito, recebendo

parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

anterior.

Vem,  agora,  a  matéria  a  esta  Comissão para  ser  analisada,  nos  lindes  de  sua

competência.

Fundamentação

A proposição sobre a qual nos debruçamos obriga, segundo dispõe o seu art. 1º, as

empresas de ônibus intermunicipais e interestaduais que atuam no Estado a afixar,

nos terminais rodoviários e em locais visíveis aos usuários, os horários previstos para

a saída e a chegada dos ônibus. No art. 2º, traz a sanção pelo descumprimento da lei:

“multa de 10.000 Ufirs (dez mil Unidades Fiscais de Referência) à empresa infratora,

renovável a cada nova autuação.”

Segundo o autor, a medida tem como objetivo facilitar a visualização dos horários

pelos consumidores, tendo em vista que a prática estabelecida pelas empresas é a

de disponibilizar esses horários através de uma central de atendimento ou da internet.

Dessa  forma,  verifica-se  que  os  usuários  desse  serviço  são  prejudicados,  pois,

chegando ao terminal rodoviário, sem ter acesso aos horários previamente, terão que

enfrentar a fila do balcão de compras de passagens para obter informações acerca

dos horários de saída dos ônibus.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu, a seu turno, profunda análise da

matéria,  oportunidade em que não vislumbrou  óbice  de  natureza  constitucional  à

proposição. Propôs algumas alterações através do substitutivo que apresentou, com
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vistas  não  só  a  adequar  o  projeto  às  regras  constitucionais  no  que  tange  à

competência  legislativa,  dando-lhe  maior  clareza,  bem  como  evitar  a  chamada

inflação  legislativa,  ao  evitar  a  edição  de  nova  norma,  adequando-o  à  legislação

existente sobre o assunto.

A  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  ao  analisar  a

proposição  quanto  ao  mérito,  teceu  importantes  comentários  acerca  de  toda  a

legislação que contempla a matéria. Entendeu que o objetivo da proposição encontra

pleno amparo, não só pelo arcabouço normativo descrito, mas também pelo Código

de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078, de 1990.

Acatou o Substitutivo nº 1, oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça, por

entender que o projeto foi aprimorado.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art.100, combinado com

o  art.102,  inciso  VII,  alínea  “d”,  do  Regimento  Interno,  qual  seja  analisar  a

repercussão  financeira  das  proposições,  constatamos  que  o  projeto  não  gera

despesas para os cofres públicos. Pelo contrário, poderá haver ingresso de recursos,

à medida que as multas forem aplicadas, caso se descumpra a legislação em vigor.

Não trata  de mudança de alíquota  ou de  base de cálculo de  imposto,  nem gera

despesa  de  caráter  continuado,  razão  pela  qual  o  projeto  não  fere  a  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

Contudo,  apresentamos  substitutivo  no  intuito  de  aperfeiçoar  a  proposição.

Entendemos que,  devido  às  condições de tráfego,  principalmente nos horários de

pico,  poderá  haver  atraso  nos  horários  de  chegada  dos  ônibus,  razão  pela  qual

suprimimos o quadro de horários de chegada e previmos multa de 1.000 vezes o

coeficiente  tarifário,  por  considerarmos  esse  valor  mais  adequado  ao  caso  em

questão.  Ademais,  entendemos que não seria  adequado editar  uma lei  autônoma

apenas para disciplinar a matéria, pois isso só contribuiria para a inflação legislativa.

Desta feita, propomos, por meio do Substitutivo nº 2, a alteração da Lei nº 13.655, de

2000, que estabelece direitos e obrigações do usuário de transporte intermunicipal de

passageiros.

Assim sendo, a medida visa propiciar o bem-estar dos cidadãos, na medida em que

amplia seus direitos como consumidor,  o que tem relevante significado social.  Por
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essas razões, o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.069/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  redigido,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescenta dispositivos à Lei nº 13.655, de 14 de julho de 2000, que estabelece os

direitos e obrigações do usuário do transporte intermunicipal de passageiros e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – O art.  1º da  Lei  nº 13.655, de 14 de julho de 2000, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

‘’ Art. 1º – (...)

Parágrafo único – Os concessionários de transporte coletivo intermunicipal ficam

obrigados  a  disponibilizar,  nos  terminais  rodoviários,  os  horários  previstos  para  a

saída dos ônibus.”.

Art. 2º – O inciso I do art. 5º da  Lei nº 13.655, de 14 de julho de 2000  passa a

vigorar acrescido da seguinte alínea “e”:

“ Art. 5º – (...)

I – (...)

e) descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 1º desta lei.“.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Zé Maia , Presidente - Antônio Júlio, relator - Gustavo Perrella - João Vítor Xavier -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.089/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 433/2007, proíbe as empresas concessionárias

de serviços de água, energia elétrica ou telefonia, particulares e públicos, de efetuar a
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suspensão do fornecimento residencial de seu serviço nos dias que especifica e dá

outras providências.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Vem,  agora,  o  projeto  a  esta  Comissão  para

receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  exame  visa  a  proibir  que  empresas  estatais  integrantes  da

administração pública do Estado e prestadoras dos serviços de fornecimento de água

e  luz  efetuem  a  suspensão  dos  serviços,  por  falta  de  pagamento,  nos  finais  de

semana, nos feriados e nos dias que os antecedem.

A proposição em exame é meritória na medida em que busca resguardar valores

previstos em nossa ordem constitucional, evitando os inconvenientes resultantes da

interrupção da prestação de serviços  públicos  essenciais  nos  dias  reservados  ao

descanso, ao lazer e à família. O lazer é reconhecido como um direito social no art. 6º

da  Constituição  Federal,  a  qual,  no  art.  226,  reconhece  a  família  como base  da

sociedade, assegurando-lhe especial proteção do Estado.

Os serviços públicos podem ser prestados pelo próprio Estado, por meio de seus

órgãos, ou por concessionários e permissionários, mediante delegação. A maioria das

concessionárias  de  serviços  públicos  são  entidades  da  administração  indireta  do

Estado, como é o caso da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - e da

Companhia de Abastecimento do Estado de Minas Gerais -  Copasa-MG -,  ambas

sociedades de economia  mista.  A primeira  é uma empresa estatal  delegatária  de

serviço  de  energia  elétrica  cuja  titularidade  pertence  à  União;  a  segunda  é  uma

entidade  delegatária  de  serviço  de  abastecimento  de  água  de  competência  do

Município.

Ademais, deve-se levar em consideração que, nos feriados e nos finais de semana,

os  usuários  desses  serviços  terão  mais  dificuldade  para  regularizar  sua  situação

perante essas empresas, na medida em que as agências bancárias não funcionam, a

oferta  de  transporte  público  é  reduzida  e  a  própria  agilidade  das  empresas  em

restabelecer os serviços nesses dias não é a mesma.
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Nesse sentido, a suspensão do fornecimento de água e de energia elétrica nos

períodos mencionados promove um tratamento desigual entre os usuários, uma vez

que aqueles cujos serviços foram suspensos na véspera de final de semana ou de

feriado encontram-se em situação mais desfavorável que os usuários que tiveram os

serviços suspensos em um dos demais dias da semana, embora a infração de ambos

–  a  inadimplência  –  seja  a  mesma.  Cumpre  registrar  que  as  causas  do

inadimplemento residem nas dificuldades financeiras pelas quais as pessoas passam,

como, por exemplo, a situação de desemprego. Dessa forma, é necessário preservar

a dignidade dessas pessoas, evitando a suspensão do fornecimento desses serviços

nos dias mencionados pela proposição em exame.

Passamos agora a analisar as proposições anexas ao projeto em exame. O Projeto

de Lei nº 1.142/2011é incompatível com a proposição em apreço, uma vez que veda

a suspensão da prestação dos serviços no caso de inadimplência. Esse projeto deve

ser desconsiderado no exame da matéria, tendo em vista que fere a Lei Federal nº

8.987,  de  13/2/95,  que  dispõe  sobre  o  regime  de  concessão  e  permissão  da

prestação de serviços públicos. Segundo esse diploma legal, não caracteriza ofensa

ao princípio da continuidade da prestação de serviço sua suspensão em decorrência

de inadimplemento.

O  Projeto  de  Lei  nº  1.143/2011,  por  sua  vez,  traz  sugestões  que  podem  ser

acatadas,  na  medida  em  que  pretende  estabelecer  regras  para  a  interrupção  do

fornecimento  dos serviços.  Deixamos apenas de acatar a vedação à inscrição do

cliente  inadimplente  nos  serviços  de  proteção ao crédito,  pois  este  pode ser  um

recurso eficaz da empresa para receber seu crédito, evitando que tenha de ingressar

nas vias judiciais. No intuito de acolher esse ponto de vista, apresentamos, ao final

deste parecer, o Substitutivo nº 2.

O Projeto de Lei nº 1.144/2011, embora trate de matéria conexa à da proposição

principal, dá ênfase à figura do consumidor de serviços públicos ao proibir que seu

nome seja inscrito no serviço de proteção ao crédito em razão de dívidas resultantes

de serviços essenciais. A proposição arrola uma pluralidade de serviços, tais como

assistência  médica,  transporte  coletivo,  telecomunicações  e  educação,  o  que

extrapola  o  objetivo  primordial  do  projeto  principal,  a  saber,  o  de  proibir  as
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concessionárias de serviços públicos de suspender o fornecimento do serviço nos

casos que menciona.

O Projeto de Lei nº 1.091/2011 tem alcance mais restrito que o do projeto principal,

uma vez que veda a suspensão do serviço público de água e de energia elétrica até

às 11 horas dos dias úteis, ao passo que a religação deverá ocorrer em até 6 horas

após  a  comprovação  do  pagamento  da  conta  pelo  consumidor.  A nosso  ver,  a

proposição trata de questão eminentemente administrativa, da alçada específica das

empresas concessionárias,  razão pela qual  o assunto  não deve ser  objeto de  lei

formal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.089/2011 na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a suspensão dos serviços públicos prestados por empresa integrante

da administração indireta do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A suspensão do fornecimento dos serviços públicos de abastecimento de

água, coleta de esgoto e energia elétrica, prestados por concessionária pertence à

administração indireta do Estado, em função da falta de pagamento de tarifa pelo

cliente poderá ocorrer:

I - em caso de não pagamento de duas contas consecutivas, no mínimo quinze dias

após o vencimento da segunda conta;

II - em caso de não pagamento de uma conta, no mínimo setenta e cinco dias após

seu vencimento.

Parágrafo único - A suspensão do fornecimento a que se refere o “caput” somente

poderá  ser  efetuada  após  comunicação  por  escrito  ao  cliente  sobre  a  possível

suspensão, informando o mês e o valor da inadimplência e concedendo-lhe prazo não

inferior a quinze dias para que regularize a situação, observados os prazos previstos

nos incisos do “caput”.

Art. 2º - Ficam as concessionárias a que se refere o art. 1º proibidas de suspender,

por falta de pagamento das respectivas contas, o fornecimento de seus serviços em
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sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e no último dia útil anterior a feriado.

Parágrafo único - O cliente que tiver suspenso o fornecimento nos dias e por motivo

especificado  no  “caput”  fica  desobrigado do  pagamento  do  débito  que  originou  a

referida suspensão.

Art.  3º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  a  concessionária  às

penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Gustavo Corrêa,  Presidente -  Neider  Moreira,  relator -  Bonifácio Mourão -  Délio

Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.119/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Leonardo Moreira, dispõe sobre a

proibição  de  cobrança  de  taxa  de  conveniência  pelas  empresas  prestadoras  de

serviço no Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente,  foi  a  proposição  encaminhada  à  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor e do Contribuinte, que,apreciando a matéria quanto ao mérito, opinou por

sua aprovação na forma do referido Substitutivo nº 1.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem por objetivo proibir a cobrança de taxa de conveniência de forma

variável, em razão do preço do ingresso para eventos culturais e de lazer.

Argumenta o autor que a cobrança de uma taxa para venda de ingressos de “show”

pela internet ou por telefone é considerada legal. No entanto, quando ela varia de

acordo com o valor da entrada do espetáculo, é caracterizada como abusiva, uma vez

que o custo para fazer o ingresso e entregá-lo é o mesmo, independentemente de a

pessoa  ter  desembolsado  R$160,00  ou  R$600,00  com  o  tíquete.  Além  disso,  a
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conveniência é uma só e não deve ser separada devido ao fato de o consumidor

estar na pista ou no camarote.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua douta análise, não vislumbrou óbice

de natureza jurídico-material  à aprovação da matéria.  Contudo, entendeu por bem

apresentar o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos, visando à adequação do

projeto à técnica legislativa.

Por seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, ao analisar

a proposição quanto ao mérito,  defendeu que o valor  do ingresso em nada deve

alterar o custo do serviço, o que faz concluir pelo valor fixo e inalterado para a taxa de

conveniência, sob pena de se gerar enriquecimento sem causa para as empresas

que promovem espetáculos,  além de representar  clara violação ao art.  39,  X,  do

Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que veda a elevação sem justa causa

do preço de produtos e serviços.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, a proposição não enseja qualquer ônus aos

cofres públicos, uma vez que versa tão somente sobre relação entre particulares, não

acarretando  impacto  na  Lei  Orçamentária  nem  contrariando  a  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.119/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente – Antônio Júlio, relator – Gustavo Perrella – João Vítor Xavier -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.120/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.031/2009, acrescenta parágrafo ao art. 3º

da Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores – IPVA – e dá outras providências.
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Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Vem

agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame pretende acrescentar o § 7º ao art. 3º da Lei nº 14.937, de

2003,  o  qual  estabelece  que,  na  hipótese  de  isenção  do  IPVA relativa  a  veículo

automotor novo, de propriedade de motorista portador de deficiência físico-motora, o

benefício será reconhecido mediante apresentação de requerimento à Administração

Fazendária – AF – da circunscrição do interessado, acompanhado de laudo de perícia

médica  que  especifique  o  tipo  de  defeito  físico  do  requerente  e  ateste  sua  total

incapacidade para dirigir automóveis comuns. O referido laudo deverá ser fornecido

pela  Comissão  de  Exames  Especiais  para  Portadores  de  Deficiência  Física  do

Departamento Estadual de Trânsito ou, nas regiões onde a Comissão não realiza o

exame, por médico credenciado no Sistema Único de Saúde – SUS. Dessa forma, é

alterada  a  regra  vigente  para  o  reconhecimento  da  referida  isenção,  disposta  no

inciso III do art. 8º do Decreto nº 43.709, de 23/12/2003, que contém o Regulamento

do  IPVA,  o  qual  não  prevê  a  possibilidade  da  apresentação de  laudo  de perícia

médica  fornecido  por  médico  credenciado  no  SUS  nas  regiões  onde  a  citada

Comissão não realiza o exame.

Conforme o  autor,  a  proposição  objetiva  estabelecer  mecanismos  de  facilitação

para que o portador de deficiência física usufrua da isenção do IPVA. Segundo ele, “a

pertinência da proposição está no fato de inexistir, no interior do Estado, Comissão de

Exames do Detran-MG, o que obriga o beneficiário a deslocar-se até a Capital, muitas

vezes com extrema dificuldade, por sua própria situação”.

Ressalta-se  que  a  proposição  em  análise  tramitou  nesta  Casa  na  legislatura

anterior, oportunidade em que esta Comissão emitiu o seguinte posicionamento:

“Cabe salientar que o § 1º do art. 8º do Regulamento do IPVA prevê a dispensa do

laudo de perícia médica se o requerente já possuir a Carteira Nacional de Habilitação

–  CNH –  expedida  no  Estado  com  a  especificação  do  tipo  de  veículo  que  está

autorizado  a  dirigir,  bem  como  de  suas  características  especiais,  conforme
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observação da Comissão de Exames Especiais para Portadores de Deficiência Física

do Detran-MG. Com isso, a pessoa com deficiência física precisaria se submeter a

avaliação  por  parte  da  Comissão  uma  única  vez,  durante  o  procedimento  de

expedição da CNH.

Por  outro lado,  o Conselho Nacional de Trânsito – Contran –, ao qual  compete

estabelecer  as  normas regulamentares  referidas no Código  de  Trânsito  Brasileiro,

determina, por meio do § 1º do art. 4º da Resolução nº 267, de 15/2/2008, que o

exame de aptidão física e mental do candidato portador de deficiência física será

realizado  por  junta  médica  especial  designada pelo  diretor  do  órgão  ou entidade

executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

Consideramos que a avaliação da condição de portador de deficiência física para

fins da isenção, caso fosse realizada de forma descentralizada, por qualquer médico

do  SUS,  sem  qualificação  específica,  comprometeria  a  uniformidade  dos  critérios

utilizados  e  possibilitaria  a  ocorrência  de  injustiças  e  privilégios.  Assim,  embora

reconhecendo  o  inconveniente  eventualmente  imposto  à  pessoa  com  deficiência

física,  entendemos  que  a  mudança  proposta  é  inoportuna.  No  entanto,  esse

inconveniente poderia ser minimizado caso a Comissão de Exames Especiais para

Portadores de Deficiência Física do Detran-MG realizasse avaliações no interior do

Estado. Essa medida pode ser sugerida por esta Casa ao Poder Executivo, uma vez

que  ela  se  insere  no  campo  de  atuação  deste,  não  sendo  cabível,  nesse  caso

específico, a elaboração de projeto de lei”.

Ratificamos o entendimento desta Comissão acima transcrito,  tendo em vista os

argumentos apresentados.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.120/2011.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator – Antônio Júlio – Gustavo Perrella – João Vítor Xavier

– Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.165/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  nº  1.190/2007,  “dispõe sobre a prioridade nos

procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público Estadual e por outros órgãos

a respeito das conclusões das Comissões Parlamentares de Inquérito”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  à

Comissão de Constituição e Justiça e à Mesa da Assembleia para receber parecer,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 1.421/2011, de autoria do Deputado João Leite, que

dispõe sobre a mesma matéria.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme prescreve o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Em primeiro lugar,  assinale-se que proposições idênticas tramitaram nesta Casa

nas  duas  legislaturas  anteriores,  a  saber,  os  Projetos  de  Lei  nºs  34/2003  e

1.190/2007, oportunidade em que esta Comissão analisou minuciosamente a matéria

no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Como não houve alteração

constitucional ulterior que justificasse uma nova interpretação do projeto, ratificamos,

nesta  peça  opinativa,  o  posicionamento  anterior,  que  concluiu  pela

inconstitucionalidade da matéria:

“O projeto sob comento determina que o Presidente desta Casa deverá encaminhar

o  relatório  final  apresentado  por  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  –  CPI  –  ao

Procurador-Geral  de  Justiça  ou  às  autoridades  administrativas  ou  judiciais  com

poderes decisórios, conforme o caso, para a prática de atos de sua competência.

Determina, ainda, que a autoridade a quem for encaminhado esse relatório informará

ao Poder Legislativo, no prazo de 30 dias, as providências adotadas ou a justificativa

da omissão.

Além disso, a proposição estabelece que a autoridade que presidir  processo ou

procedimento  administrativo  ou  judicial  instaurados em decorrência  de conclusões

formuladas por CPI deverá comunicar, semestralmente, a fase em que se encontra,
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até o final do andamento do processo.

O projeto reproduz, essencialmente, as disposições da Lei Federal nº 10.001, de

2000, que trata de matéria idêntica no âmbito da União. Essa lei determina, no art. 1º,

que os Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso

Nacional deverão encaminhar relatório de CPI aos chefes do Ministério Público da

União ou dos Estados, ou, ainda, às autoridades administrativas ou judiciais dotadas

de  poderes  decisórios,  para  a  prática  de  atos  de  sua  competência.  A citada  lei

estabelece, ainda, que o procedimento judicial decorrente de Comissão Parlamentar

de  Inquérito  terá  prioridade  sobre  qualquer  outro,  exceto  sobre  os  processos  de

“habeas corpus”,  “habeas data” e mandado de segurança, comando que não está

sendo reproduzido na proposição em análise.

O  Estado,  na  condição  de  entidade  político-administrativa,  goza  de  autonomia

constitucional para tratar dos assuntos não reservados privativamente à União e aos

Municípios,  conforme  se  infere  da  dicção  do  art.  25,  §  1º,  da  Constituição  da

República, segundo o qual “são reservadas aos Estados as competências que não

lhes sejam vedadas por esta Constituição”. É a chamada competência residual ou

remanescente, assegurada a esse ente federado para organizar os próprios serviços

e atividades, desde que respeitadas as diretrizes constitucionais e as normas gerais

emanadas  da  União,  quando  se  tratar  de  matéria  de  competência  legislativa

concorrente.

Entretanto,  ao estabelecer prioridade nos procedimentos a serem utilizados pelo

Ministério Público no escopo de prestigiar as conclusões de inquéritos parlamentares,

o projeto invade a esfera de atribuições do Procurador-Geral de Justiça para tratar do

assunto, uma vez que determina atribuições para a mencionada instituição, conforme

se infere do disposto no art. 125, I, da Carta mineira. Tal preceito prevê a prerrogativa

do  Chefe  do  Ministério  Público  para  dispor,  mediante  lei  complementar,  sobre  a

organização, as atribuições e o Estatuto do órgão de que se cogita.

A rigor, as atribuições ou as providências a cargo do Ministério Público devem ser

objeto de lei  complementar de iniciativa privativa do Governador do Estado ou do

Procurador-Geral de Justiça, a quem é facultada essa iniciativa constitucional. Esse

fato  afasta  a  possibilidade  de  disciplina  da  matéria  por  meio  de  lei  ordinária  de
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iniciativa parlamentar.

Além  desse vício  insanável  de  constitucionalidade,  parece-nos  que  o  parágrafo

único do art. 2º do projeto contém norma de cunho processual, ao estabelecer que a

autoridade  que  presidir  processo  judicial  decorrente  de  conclusões  de  Comissão

Parlamentar de Inquérito deverá comunicar ao Legislativo, semestralmente, a fase em

que  se  encontra.  Nesse  caso,  está-se  diante  de  comando  voltado  para  o  Poder

Judiciário, pois os destinatários da regra são os magistrados. Ainda que se exclua a

natureza processual do dispositivo em questão, não há como ignorar que o preceito

estabelece deveres aos Juízes, e, nesse particular, seria mais coerente que o tema

fosse tratado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, que é de iniciativa privativa

do  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  e  tem  o  ‘status’  de  lei  complementar,  em

conformidade com o disposto no art. 65, § 2º, II, da Constituição do Estado.

Verifica-se, pois, que, não obstante a meritória preocupação do autor do projeto em

garantir  prioridade  nos  procedimentos  judiciais  decorrentes  de  CPI,  o  assunto

extrapola a competência desta Casa para a instauração do processo legislativo”.

Além de o projeto conter vício formal de inconstitucionalidade por interferir na seara

privativa  do  Ministério  Público  ou do Judiciário,  o instrumento  constitucionalmente

previsto  para  tratar  do  assunto  é  a  lei  complementar,  fato  que  compromete  a

tramitação do projeto neste Parlamento.

Quanto ao Projeto de Lei nº 1.421/2011, este possui conteúdo e finalidade idênticos

ao da proposição principal, e consiste na priorização de procedimentos adotados pelo

Ministério  Público  no âmbito  das CPIs,  sendo,  portanto,  desprovido  de elementos

inovadores, o que não justifica a tramitação simultânea de ambas as proposições.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.165/2011.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Delvito Alves

- Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.176/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.700/2009, “isenta do pagamento de tarifas de

pedágio  os  veículos  que transportam estudantes  dentro  de  um Município  e  entre

Municípios, no Estado”.

Publicado  no  “Diário  de  Legislativo”  de  16/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame visa a isentar do pagamento de tarifas,  nas praças de

pedágio instaladas em vias públicas estaduais ou federais, no âmbito do Estado, os

veículos que transportam regularmente estudantes da educação infantil e dos ensinos

fundamental, médio e universitário, quer dentro de um mesmo Município, quer entre

Municípios.

Em  sua  justificação,  o  autor  do  projeto  ressalta  que  o  aumento  do  número  de

praças  de  pedágio  vem  onerando  excessivamente  todos  os  segmentos  de

trabalhadores mineiros, a exemplo dos profissionais que transportam estudantes, a

despeito de prestarem um serviço de utilidade pública. Chama ainda a atenção para a

situação de estudantes que precisam deslocar-se para Municípios vizinhos aos de

sua residência, nos quais se localizam as instituições de ensino que frequentam.

Passemos, então, à análise da matéria.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a cobrança de pedágio constitui  retribuição

pela  utilização  de  vias  conservadas  pelo  poder  público.  O  serviço  público  de

conservação de vias usualmente é delegado na forma do art. 175 da Constituição da

República, segundo o qual “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente

ou  sob  o  regime  de  concessão  ou  permissão,  sempre  através  de  licitação,  a

prestação de serviços públicos”.

Assim,  nos  termos  do  dispositivo  constitucional  transcrito,  os  serviços  públicos
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podem  ser  prestados  diretamente  pela  administração  pública  ou  de  forma

descentralizada,  por  meio  de  concessão  ou  permissão.  O  parágrafo  único  desse

mesmo artigo  determina,  ainda,  que  a  lei  disporá  sobre  o  regime das  empresas

concessionárias  e  permissionárias,  o  caráter  especial  de  seu  contrato  e  de  sua

prorrogação,  as condições de caducidade,  fiscalização e rescisão,  os direitos  dos

usuários, a política tarifária e a obrigação de manter um serviço adequado.

Ademais,  em seu art.  22, inciso XXVII,  a Carta Magna estabelece que compete

privativamente  à União legislar  sobre normas gerais  de contratação,  em todas as

modalidades.  Em  cumprimento  aos  citados  dispositivos  constitucionais,  a  União

editou as Leis nºs 8.987, de 1995, e 9.074, de 1995, instituindo essas normas.

Tendo em vista que a Lei nº 9.074, de 1995, no art. 2º, sujeita as concessões e

permissões  ao  crivo  autorizativo  legal,  foi  editada,  no  âmbito  estadual,  a  Lei  nº

12.219, de 1996. O referido diploma autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação

de  determinados  serviços  públicos,  a  exemplo  dos  serviços  de  construção,

restauração,  conservação,  manutenção,  ampliação  e  operação  de  rodovias  e  de

obras rodoviárias que sejam de competência do Estado, e estabelece normas para

tanto.  A citada  lei  estabelece,  no  art.  6º,  que  “a  tarifa  dos  serviços  será  fixada,

reajustada e revisada segundo os critérios, as condições e os prazos previstos no

edital  e  no  contrato,  observado  o  princípio  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do

contrato, a legislação vigente e as normas regulamentares”.

Assim, na hipótese de delegação de serviço público, as normas constantes no edital

de licitação e no contrato deverão obedecer  ao princípio do equilíbrio  econômico-

financeiro do contrato, o que, segundo a doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro,

significa garantir que o contratado tenha assegurada a percepção de remuneração

que lhe permita executar  suas obrigações e manter,  durante toda a execução do

contrato,  a  relação  custo-benefício  estabelecida  no  momento  de  sua  celebração

(“Parcerias na Administração Pública”, São Paulo, Editora Atlas, 4ª ed., pág. 77).

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que eventual isenção do pagamento de tarifas de

pedágio  na  forma  pretendida  pelo  projeto  em  análise  implicaria,  certamente,  em

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nesse caso, segundo a jurisprudência

mais  recente  do  Supremo  Tribunal  Federal  –  STF  –,  não  há  que  se  falar  em
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inconstitucionalidade da lei instituidora do benefício, mas na resolução do contrato

com base na cláusula “rebus sic stantibus”, ou seja, caberá a rescisão do contrato ou

acordo para a recomposição de seu equilíbrio. Esse foi o entendimento firmado no

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.649-6 contra lei que concedia

passe  livre  no  sistema  de  transporte  coletivo  interestadual  às  pessoas  carentes

portadoras de deficiência.

Ressalte-se que o STF já entendeu pela inconstitucionalidade de lei do Estado do

Espírito  Santo  que  excluía  as  motocicletas  da  relação  de  veículos  sujeitos  ao

pagamento  de  pedágio,  sob  o  argumento  de  que  a  iniciativa  parlamentar  estava

afetando  o  equilíbrio  econômico-financeiro  dos  contratos  celebrado  pela

administração, contrariando, assim, o princípio da harmonia entre os Poderes (ADI

2.733-6).

Não  obstante  o  fato  de  ambas  as  decisões  serem  conflitantes,  o  parecer  ora

exarado acompanha o entendimento firmado na primeira decisão citada, uma vez que

trata-se de decisão mais recente, refletindo o posicionamento atual do STF.

Superada a discussão acerca da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do

contrato,  cumpre-nos  agora  proceder  à  analise  de  outra  questão  que  envolve  a

matéria:  se  a  adoção  da  medida  pretendida  configura  ofensa  aos  princípios  da

isonomia e da razoabilidade. Isso porque a concessão de tratamento diferenciado a

um  setor  da  sociedade em detrimento  de  outros  –  inclusive  porque,  no  caso em

análise, a busca do reequilíbrio contratual poderá implicar aumento de tarifas – deve

ser fundamentada em razões sólidas, em justificativas claras, sob pena de configurar

discriminação ilegítima.

Os instrumentos utilizados para efetivar o princípio da isonomia, como o veiculado

na  proposição  em  análise,  podem  ser  definidos  como  discriminações  positivas.

Vejamos  os  ensinamentos  de  Raquel  Melo  Urbano  de  Carvalho  sobre  o  tema:

“Discriminações  positivas,  neste  contexto,  são  todas  as  medidas  legislativas,

administrativas e judiciais  por  meio de que o Estado busca corrigir  desigualdades

fáticas que deixam  à  margem  de  inserção social  uma categoria  de  indivíduos  os

quais, em um Estado Democrático de Direito, fazem jus à integração, a fim de que se

promova a isonomia material, relativa e eficaz na realidade específica”. (“Curso de
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Direito Administrativo”, Editora Podivm, 2ª ed., pág. 173.)

Segundo o autor do projeto em análise, o tratamento desigual legitima-se em vista

de serem sobretaxados os profissionais que transportam estudantes, a despeito do

pouco  lucro  que  obtêm  com  seu  trabalho.  Além  disso,  a  medida  beneficiaria  o

estudante que precisa transitar  por praça de pedágio para chegar à instituição de

ensino.

Assim, resta-nos verificar se existem desigualdades fáticas a fundamentar a adoção

da proposta em análise.

No  que  toca  aos  profissionais,  entendemos  que  não  há  base  fática  sólida  a

demonstrar que a remuneração destes está aquém da remuneração percebida por

profissionais de outros ramos do transporte, de forma a particularizá-los.

Ainda que se argumente que é relevante o serviço por eles prestado, qual seja o

transporte  de  estudantes,  não é  razoável  distingui-los  de  outros  profissionais  que

prestam serviços, também, de extrema importância.  Podemos citar  como exemplo

aqueles  que cuidam do transporte  de  pessoas que necessitam ser  submetidas  a

tratamento  de  saúde fora  do  Município  em que residem, ou  mesmo aqueles  que

transportam trabalhadores aos locais de trabalho. Assim, não é plausível que grupos

sociais  que  encontram-se  em  situação  semelhante  não  possam  contar  com  o

benefício da isenção postulada.

Quanto  aos  estudantes,  cumpre  salientar  que  a  Constituição  da  República

estabelece,  no  art.  211,  §  3º,  que  os  Estados  atuarão prioritariamente  no  ensino

fundamental e médio. Por sua vez, a Lei Federal nº 9.394, de 1996, que estabelece

as  diretrizes  e  bases  da  educação  nacional,  determina  que  é  dever  do  Estado

assumir  o  transporte  escolar  tão  somente  dos alunos  da rede estadual.  Assim,  a

proposta examinada é bastante ampla, permitindo que o benefício alcance alunos que

estão fora da rede estadual de ensino, mesmo em vista da possibilidade de afetar

contratos em que o poder concedente é o Estado. Além disso, permite-se que, numa

viagem a passeio, o estudante não pague o valor integral da passagem, o que não é

razoável.

Apenas a título de nota, observe-se que, ainda que fosse possível a implementação

da isenção veiculada no projeto  em análise,  esta não  poderia  abranger  todas  as
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rodovias federais, mas apenas as rodovias federais que estejam sob a exploração do

Estado em razão de delegação da União, sob pena de afronta à autonomia dos entes

federados.

Assim, em vista das razões expostas, a proposta em exame encontra óbices de

natureza constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.176/2011.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Cássio Soares, relator - Pompílio Canavez - Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.211/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares e resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei n° 3.588/2009, a proposição em epígr afe dispõe sobre a instituição do

Selo Jovem e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n.º 1, que apresentou.

A Comissão de Esporte, Lazer e Juventude opinou pela aprovação do projeto, na

forma desse substitutivo.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua

competência.

Fundamentação

A proposição em pauta tem por objetivo instituir o “Selo Jovem”, o qual deverá ser

outorgado às entidades que se destacarem no desenvolvimento de projetos dirigidos

à inserção do jovem na sociedade.

O autor justifica a medida pelo fato de que ela vai ao encontro dos interesses dos

jovens, que carecem de estímulos e oportunidades.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que a matéria pertence ao campo de

competência legislativa do Estado Federado e que não há vício quanto à deflagração
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do processo legislativo relativamente à matéria.  Entretanto,  a Comissão encontrou

dispositivos  com  impropriedades  de  natureza  constitucional  e  legal.  Ademais,

observou que a Lei no 18.136, de 2009, instituiu a Política Estadual de Juventude, e,

assim, seria oportuno que a criação do selo fosse feita no âmbito dessa política, por

meio  de  alteração  na  citada  lei.  Ela  considerou,  também,  importante  que  a

administração  do  selo  ficasse  a  cargo  do  Conselho  Estadual  da  Juventude,

garantindo-lhe maior legitimidade e controle social, e consubstanciou essas ideias no

Substitutivo nº 1. Quanto a esses aperfeiçoamentos, seguimos o entendimento dessa

Comissão.

Baixada  a  proposição  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude, esta se mostrou favorável à aprovação. Em nota técnica, esclareceu que

a matéria merece o apoio da Secretaria.

A  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude,  ressaltando  ser vantajoso  para  a

iniciativa privada obter certificações que atestem boa prática empresarial, agregando

valor  à  marca,  opinou  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  mencionado

substitutivo.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art.  100, combinado

com o art.  102,  inciso VII,  alínea “d”,  do Regimento Interno,  qual  seja  analisar  a

repercussão financeira das proposições,  constatamos que a matéria não encontra

óbice à sua tramitação, visto que as despesas que a futura lei poderá gerar não são

significativas.

Ademais,  entendemos  que  são  procedentes  medidas  de  inserção  do  jovem  no

mercado de trabalho,  rompendo o  círculo  vicioso  em que ele  não acha emprego

porque não tem experiência e não tem experiência porque não acha emprego.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.211/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente – João Vítor Xavier, relator – Antônio Júlio – Gustavo Perrella –

Ulysses Gomes.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.260/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.764/2011, “dispõe sobre a obrigatoriedade

de instalação de sistema de aquecimento de água por meio do aproveitamento da

energia solar nas novas edificações que especifica e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011, a proposição foi distribuída para

as  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Re gimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei n° 1.642/2 011, de autoria  do Deputado

Deiró  Marra,  que “determina a instalação de aparelhos de  aquecimento  solar  em

alternativa  à  rede  elétrica  de  alimentação  dos  chuveiros  nas  casas  populares

construídas pela Cohab”, e nº 1.452/2011, que “dispõe sobre a instalação de sistema

de aquecimento solar de água em prédio público no estado de Minas Gerais”.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição pretende  estabelecer  a  obrigatoriedade de adoção de  sistema de

aquecimento  de  água  por  meio  de  aproveitamento  de  energia  solar  nas  novas

edificações no Estado destinadas às categorias de uso residencial e não residencial.

Visa alcançar,  assim,  estabelecimentos comerciais,  como academias  de  ginástica,

institutos de beleza, salões de cabeleireiro e similares, bem como hospitais, unidades

de  saúde  com  leitos,  casas  de  repousos,  escolas,  creches,  abrigos,  asilos  e

albergues.

A medida proposta encontra respaldo nas competências concorrentes previstas no

art. 24 da Constituição da República, pois se refere tanto a matéria ambiental quanto

urbanística.  Nesse  sentido,  a  competência  do  Estado  para  legislar  sobre  essas

matérias se insere entre a competência da União para fixar normas gerais (art. 24, §
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1º, da Constituição Federal) e a do Município, baseada no conceito de interesse local

(art. 30, I, da Constituição da República).

Resta  examinar  a  viabilidade  jurídica  das  medidas  previstas  na  proposição  em

epígrafe à luz do conceito de interesse local para apurar se há inconstitucionalidade

em decorrência da invasão de competência municipal.

Um critério para delimitar as competências legislativas do Estado e do Município

nessas  matérias  é  verificar  se  é  razoável  fixar  a  mesma  norma  para  todos  os

Municípios ou se a norma deve variar segundo as características de cada um.

Sobre  tal  aspecto,  entendemos  que  a  definição  de  regras  para  construção

residencial e não residencial é de competência municipal, tanto que cada Município

dispõe de um código de obras. Não se trata de estabelecer que o uso de energia

limpa é uma matéria de interesse predominantemente local, tampouco de generalizar

tal exigência para o conjunto dos 853 Municípios, que apresentam realidade diversa.

Há que se indagar se os Municípios dispõem de estrutura administrativa para orientar

os munícipes para a implementação da norma e fiscalizar o seu cumprimento.

Nada  impede,  todavia,  que  o  Estado  dê  o  exemplo,  adotando  a  regra  para  a

construção de seus imóveis, razão pela qual apresentamos o Substitutivo nº 1.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também deve manifestar-se sobre os Projetos de Lei n° 1.642/2011 e nº 1.452/2011,

anexados  à  proposição.  Sendo  assim,  ressaltamos  que  o  conteúdo dos  referidos

projetos já está abarcado pelo Substitutivo nº 1, ao final redigido.

Conclusão

Pelas  razões  apresentadas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.260/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de aquecimento de água

por meio da energia solar nas edificações do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Nas edificações construídas, direta ou indiretamente, pelo Estado, a partir

da data de publicação desta lei, será implantado sistema para aquecimento de água
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por  meio  de  energia  solar,  exceto  nos  casos  em  que  razões  de  ordem  técnica,

administrativa ou financeira recomendem a utilização de outro sistema.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator – Delvito Alves – Rosângela

Reis – André Quintão – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.326/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.727/2008, dispõe sobre a afixação de aviso

nas unidades de saúde informando sobre o direito do pai, da mãe ou de responsável

permanecer com seu filho, em caso de internação hospitalar, conforme preconiza o

Estatuto da Criança e do Adolescente.

Devido à semelhança de conteúdo, o Projeto de Lei nº 1.491/2011, de autoria do

Deputado  Fred Costa,  foi  anexado  à  proposição  em  estudo,  em  cumprimento  ao

disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XI,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a obrigar a afixação de cartazes em locais visíveis nas

unidades de saúde da rede pública, particulares e conveniadas do Estado informando

que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito do pai, da mãe

ou de responsável legal permanecer com seus filhos em caso de internação. Além

disso, prevê multa para os casos de descumprimento da norma. Dessa forma, pais e

responsáveis  teriam  conhecimento  de  seus  direitos  ao  internar  crianças  e

adolescentes em unidades de saúde,  o que lhes facilitaria  tomar providências,  se

desrespeitados.
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O art.  227 da Constituição da República estabelece que é dever  da família,  da

sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança  e  ao  adolescente,  com  absoluta

prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,  à liberdade e à convivência

familiar  e  comunitária,  além de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por sua vez, a Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90, que dispõe sobre o Estatuto da

Criança e do Adolescente – ECA –, regulamentou esse dispositivo constitucional. O

ECA estabelece a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, por parte

do Estado, da sociedade e da família. Para os efeitos dessa lei, considera-se criança

a pessoa com até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela que tem entre

12 e 18 anos e, em casos excepcionais, até 21 anos de idade.

O ECA é uma das mais importantes conquistas em favor dos jovens, pois garante

direitos  especiais  a  esse  grupo,  além  de  todos  os  direitos  de  que  os  adultos

desfrutam e que sejam aplicáveis às crianças e adolescentes, visando à sua proteção

contra situações de risco pessoal e social.

Em consonância com a Lei Federal nº 8.080, de 19/9/90, que instituiu o Sistema

Único  de  Saúde  –  SUS –,  o  ECA assegurou  o  atendimento  integral  à  saúde da

criança e do adolescente, por meio desse sistema, garantindo o acesso universal e

igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. É

garantida, ainda, a permanência em tempo integral de um dos pais da criança ou

responsável, nos casos de internação da criança e do adolescente, conforme dispõe

o art. 12 do referido Estatuto.

A criança enfrenta a hospitalização com ansiedade intensa, pois percebe seu corpo

subordinado ao desconhecido, vivencia o sofrimento, passa por terapias dolorosas e

pode até presenciar mortes, em alguns casos. A presença de um membro da família

pode amenizar o sofrimento e dar a ela a segurança de que necessita durante essa

experiência.

O acompanhante passa, então, a representar o elo entre o ambiente familiar e o

hospitalar, estando presente em muitos procedimentos durante os quais, em função

de  sua  proximidade  afetiva,  consegue  repassar  ânimo  e  segurança  ao  pequeno
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paciente. O acompanhante funciona também como fonte de consulta e informação

para  o  diagnóstico  médico,  pois  nem  sempre  a  criança  consegue  verbalizar

coerentemente  a  sua  condição  patológica.  E  esses  fatores  são  decisivos  para

melhorar as condições gerais de saúde dos menores internados, segundo a literatura

médica.

No entanto, o direito de a criança ser acompanhada por membro da sua família nos

estabelecimentos  hospitalares  só  vem  sendo  cumprido  nos  últimos  10  anos,  a

despeito do comando exarado pelo ECA já estar em vigor há vinte anos. Muitos são

os motivos alegados pelas instituições para o não cumprimento da prerrogativa: falta

de instalações adequadas, como poltronas e banheiros, para receber os familiares

em  tempo  integral,  assim  como  mudanças  na  rotina  das  atividades  e  o

desconhecimento da lei.

Assim, uma vez que muitos direitos assegurados em normas não são efetivamente

implementados  nem  respeitados  pela  sociedade,  conforme  já  mencionado

anteriormente, é necessário criar mecanismos para a sua divulgação, fazendo com

que os beneficiários os conheçam. Esse argumento foi colocado pela Comissão de

Constituição e Justiça na sua análise da proposição e parece-nos fundamental para a

inclusão do comando no ordenamento jurídico.

A Comissão de Constituição e Justiça optou por inserir o comando constante na

proposição em tela no texto da Lei nº 10.501, de 17/10/91, que dispõe sobre a Política

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e cria o Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente. Para tanto, apresentou o Substitutivo n° 1.

Discordamos,  no  entanto,  do  substitutivo  apresentado  por  essa  Comissão,  em

razão da disparidade entre o comando em exame e os dispositivos da Lei nº 10.501,

de 1991. Em nosso entendimento, os comandos do projeto ficarão mais bem situados

no ordenamento jurídico estadual se preservados em norma à parte, uma vez que

seu conteúdo se reporta exclusivamente a dispositivo de norma federal – a Lei nº

8.069, de 1990, que editou o ECA.

Assim, por razões de ordem formal, apresentamos um segundo substitutivo, que

reescreve  o  projeto  original,  sem  distanciar-se,  contudo,  de  seus  objetivos

fundamentais.  Julgamos  conveniente  restringir  a  obrigação  para  as  unidades  de
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saúde que ofereçam tratamento em regime de internação, a fim de que as demais

unidades de saúde, a exemplo da atenção primária, sejam excluídas do comando da

norma. As penalidades a que se refere o substitutivo apresentado por esta Comissão

são semelhantes às determinadas nas mais recentes normas estaduais que incidem

sobre campos análogos ao do projeto em exame.

Julgamos que todas as considerações deste parecer se aplicam ao Projeto de Lei

nº 1.491/2011, anexado à proposição em análise, uma vez que o seu conteúdo é

idêntico ao do Substitutivo nº 2, que apresentamos no final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.326/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, redigido a seguir, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Torna obrigatória a afixação de cartaz nos locais que menciona informando o direito

assegurado à criança e ao adolescente de ter acompanhante em caso de internação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a afixação de cartazes, em locais visíveis, nas unidades de

saúde da rede pública do Estado que ofereçam tratamento em regime de internação,

com os dizeres “Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho

de  1990,  é  assegurado  à  criança  e  ao  adolescente  atendidos  em  regime  de

internação o direito de ter acompanhante em tempo integral, garantidas as condições

adequadas à sua permanência no local”.

Parágrafo único – Para fins de reclamações e denúncias, os cartazes a que se

refere o “caput” informarão o número do telefone da Secretaria Municipal de Saúde

do Município em que se situa a unidade de saúde.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes

penalidades:

I – advertência por escrito;

II – multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

Art. 3º – Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão prazo de sessenta dias

contados da data de publicação desta lei, para se adequarem às suas disposições.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Doutor Wilson Batista - Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.911/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  dos Deputados Rogério  Correia e Ulysses Gomes,  a proposição em

epígrafe dispõe sobre eleição direta para o cargo de direção das Superintendências

Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  27/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188

do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  consoante  determina  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A  proposição  torna  obrigatória  a  eleição  direta  e  secreta  para  diretor  de

Superintendência  Regional  de  Ensino  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,

mediante  a  participação  dos  servidores  em  exercício  em  cada  uma  das

Superintendências,  cujo  mandato  terá  duração  de  quatro  anos,  permitida  uma

recondução.  Nos  termos  do projeto,  o  candidato  que  obtiver  a maioria  dos votos

válidos  será  considerado  eleito  e  o  processo  eleitoral  ocorrerá  em  cada

estabelecimento  de  ensino,  o  qual  será  coordenado  por  comissão  organizadora

indicada pelo Colegiado Escolar.

Quanto  aos  requisitos  para  o  servidor  se  candidatar  ao  cargo  de  Diretor  de

Superintendência, o projeto enumera os seguintes: ser Professor de Educação Básica

ou Especialista em Educação Básica;  ser  detentor  de cargo efetivo ou de função

pública estável; ter sido aprovado em exame de Certificação Ocupacional, na forma

de regulamento; e possuir curso de licenciatura plena ou equivalente, ou curso de
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Pedagogia. Se ocorrer vacância do cargo, será convocada outra eleição no prazo de

30 dias.

Não  obstante  a  preocupação  dos  autores  da  proposição  com  a  escolha  dos

diretores  das  superintendências  por  meio  do  voto  direto  e  secreto,  que  é  um

procedimento administrativo altamente democrático, a proposta contém vício formal

de inconstitucionalidade, conforme demonstraremos.

A Carta mineira, seguindo as diretrizes da Constituição da República, contém regras

de iniciativa privativa para a deflagração do processo legislativo no âmbito de cada

Poder, as quais constituem desdobramento do secular princípio da separação dos

Poderes. Assim, o art.  66, III,  da Constituição do Estado enumera as matérias de

competência privativa do Governador do Estado, entre as quais se destaca o regime

jurídico dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional. Os

servidores  das  Superintendências  Regionais  de  Ensino,  independentemente  da

natureza do cargo que exercem, são agentes públicos da Secretaria de Estado de

Educação, órgão subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo. Se se trata

de  servidores  do  Poder  administrador,  apenas  o  Governador  do  Estado  goza  da

prerrogativa  constitucional  para  estabelecer  critérios  ou  requisitos  de nomeação e

posse no cargo de Diretor de Superintendência.

Isso demonstra que não é lícito a membro desta Casa deflagrar o procedimento

legislativo  em  assuntos  relacionados  com  o  regime  jurídico  de  servidores  do

Executivo, sob pena de contrariar regras básicas do ordenamento constitucional do

Estado e, consequentemente, expor a futura lei à declaração de inconstitucionalidade

pelo Judiciário, se houver provocação da parte legitimada para tanto.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.911/2011.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Luiz Henrique – Rosângela Reis – Delvito

Alves – André Quintão – Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.912/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei em epígrafe “dispõe

sobre  a  cobrança  indevida  de  valores  por  prestadoras  de  serviços  de  natureza

continuada”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 27/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor.

Compete  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, consoante dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame estabelece que, em caso de falha total ou parcial na prestação

de serviço por provedoras de acesso à internet, operadoras de televisão a cabo e

outras  empresas  similares,  fica  vedada  a  inclusão,  em  qualquer  instrumento  de

cobrança,  dos valores correspondentes ao período compreendido entre o registro,

pelo usuário, da solicitação de regularização e o restabelecimento da prestação do

serviço pela prestadora.

Na hipótese de descumprimento desse comando normativo, a prestadora de serviço

creditará  em  dobro,  em  favor  do  usuário,  na  fatura  subsequente,  o  valor

correspondente à cobrança indevida.

Nos  termos  do  projeto,  tais  disposições  não  se  aplicam  a  falhas,  defeitos  ou

problemas decorrentes de instalações de responsabilidade exclusiva do usuário ou de

uso inadequado dos equipamentos.

Ainda segunda a proposição,  a prestadora  de  serviço  fica obrigada a  incluir  no

documento de cobrança da mensalidade o registro do período em que o serviço ficou

indisponível.

Do  ângulo  jurídico-constitucional,  cumpre  dizer  que  o  Estado  está  habilitado  a

legislar sobre a matéria com base na competência concorrente prevista no art. 24, V,

da Constituição da República. Segundo tal comando, compete à União, aos Estados

e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo. Trata-se,

com efeito, de norma que objetiva proteger os consumidores dos serviços de internet,

operadoras de televisão a cabo e empresas similares, de modo a garantir que não
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haja cobrança incidente sobre serviço não prestado.

De outra parte, inexiste, no caso, norma instituidora de reserva de iniciativa que

viesse a obstar a deflagração do processo legislativo por parte deste Parlamento.

Todavia,  entendemos  necessário  empreender  dois  pequenos  reparos  na

proposição.  O primeiro,  incidente sobre o parágrafo único do art.  1º,  que prevê a

sanção para o caso de descumprimento da norma, qual seja a obrigatoriedade da

prestadora creditar em dobro, em favor do usuário, na fatura subsequente, o valor

correspondente  à  cobrança  indevida.  Propomos  o  acréscimo  da  expressão  “sem

prejuízo das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.”.

A outra alteração consiste na supressão do parágrafo único do art. 2º, relativo ao

ônus da prova, porquanto tal questão já se acha disciplinada no Código de Defesa do

Consumidor,  cujo  art.  6º,  VIII,  estabelece  ser  direito  básico  do  consumidor  “a

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a

seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.912/2011 com as Emendas nºs 1 e 2.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao final do parágrafo único do art. 1º a expressão “sem prejuízo das

sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o parágrafo único do art. 2º.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - André Quintão - Cássio Soares

- Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.944/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o projeto de lei em epígrafe acrescenta

dispositivo  à  Lei  nº  15.981,  de  16/1/2006,  que  cria  o  Fundo  de  Incentivo  ao
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Desenvolvimento – Findes.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 2/6/2011,  foi  a  proposição distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe promove alteração na Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que

cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento.

Mais especificamente, o projeto pretende acrescentar inciso ao art. 6º da referida

lei, que dispõe sobre as condições a serem observadas pelos programas mantidos

com recursos do  Findes.  De acordo com a proposta,  a  empresa beneficiária  dos

recursos do fundo deverá comprovar a adoção de medidas de incentivo ao acesso de

trabalhadores sem experiência ao mercado de trabalho, uma vez que, conforme a

justificação do autor, “um dos maiores problemas enfrentados pelos jovens e recém-

formados em cursos profissionalizantes e superiores é a exigência de comprovação

de experiência profissional para inserção no mercado de trabalho”.

Passamos à análise da proposição.

A matéria em questão insere-se no domínio de competência legislativa estadual,

conforme  o  disposto  no  inciso  I  do  art.  24  da  Constituição  da  República,  que

estabelece competência concorrente para legislar sobre direito financeiro.

Além disso, a Constituição da República de 1988 dispõe, no “caput” do art. 6º, que

o trabalho é um direito social,  entre outros, e,  no “caput” do art.  170,  estatui  que

nossa ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre

iniciativa,  tendo como finalidade assegurar  a  todos  existência  digna,  conforme os

ditames da justiça social. Dentre os princípios que a norteiam, destaca-se a busca do

pleno emprego.

Assim, nota-se a relevância social da medida proposta, uma vez que ela visa a

efetivar dispositivos constitucionais sobre a matéria.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada impede a

tramitação da proposta nesta Casa.
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É importante observar ainda que a Lei  Complementar nº  91, de 19/1/2006, que

“dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de fundos estaduais”, estabelece, em

seu art. 4º, II e VI, ‘‘a”, que a lei de instituição do fundo estabelecerá a sua forma de

operação,  incluindo os  requisitos  para  a  concessão  de financiamentos  ou  para  a

liberação de recursos, bem como a indicação dos seus beneficiários, acompanhada

da especificação, quando houver, de contrapartida a ser exigida do beneficiário para o

recebimento de recursos.

Dessa forma, não há óbice de natureza legal ou constitucional à exigência contida

no projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.944/2011.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Cássio Soares, Presidente e relator – Rômulo Viegas – Bruno Siqueira – Pompílio

Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.955/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe “dá nova redação ao

‘caput’ do art. 1º e à ementa da Lei nº 13.166, de 20 de janeiro de 1999”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 2/6/2011,  foi  a  proposição distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto aos aspectos de sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por objetivo dar nova redação ao “caput” do art. 1º

da Lei nº 13.166, de 20/1/99, para determinar que “o advogado que não for Defensor

Público,  quando nomeado para defender autor ou réu pobre em processo civil  ou

criminal, terá os honorários pagos pelo Estado, na forma estabelecida nesta lei”.
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Afirma o autor que a Lei nº 13.166, de 1999, que visa a assegurar a efetividade do

princípio constitucional da assistência judiciária, insculpido no inciso LXXIV do art. 5º

da  Constituição  da  República,  deveria  ser  aplicada  igualmente  às  situações  de

pessoas pobres que necessitem requerer como autoras perante o Poder Judiciário e

não somente como rés.

De fato,  a Lei  nº  13.166,  de 1999,  em sintonia  com o  disposto  no  art.  272 da

Constituição do Estado, ao fixar o direito à percepção de honorários a advogado não

Defensor Público, o faz apenas para os que defendam o réu pobre em processo cível

ou criminal, o que excluiria, portanto, a defesa de autores das referidas demandas

judiciais. Veja-se:

"Art.  272.  O  advogado  que  não  for  Defensor  Público,  quando  nomeado  para

defender réu pobre, em processo civil  ou criminal,  terá os honorários fixados pelo

Juiz, no ato da nomeação, segundo tabela organizada pelo Conselho da Ordem dos

Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, os quais serão pagos pelo

Estado, na forma que a lei estabelecer".

No entanto,  mesmo que a  análise  literal  do  dispositivo  da  Constituição mineira

possa indicar que a defesa do autor estaria excluída, o entendimento predominante

nos tribunais é o de que a lei não pode fazer a referida distinção entre autores e réus.

Isso  porque  a  Constituição  da  República  de  1988 dispõe que o  “Estado prestará

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”

(Art. 5º, LXXIV).

Assim, independentemente do que dispõe o art. 272 da Constituição do Estado bem

como o art. 1º da Lei nº 13.166, de 1999, por força do princípio da isonomia e tendo

em vista que a legislação infraconstitucional não tem o condão de restringir direito

assegurado pela Constituição da República, entende-se pela legalidade da nomeação

do advogado dativo para defender tanto os réus como os autores.

Partindo de uma interpretação teleológica do art. 272 da Constituição do Estado,

não há dúvidas de que, na realidade, o advogado dativo deve defender os interesses

da população financeiramente carente, pouco importando se se encontram no polo

ativo ou passivo da lide,  não havendo sentido em deixar desamparado o litigante

pobre que figure na autoria da demanda.
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Nesse  sentido,  vale  a  transcrição  das  seguintes  palavras  do  Desembargador

Dídimo Inocêncio  de  Paula,  do Tribunal  de  Justiça do Estado de Minas Gerais  –

TJMG:

"Ressalte-se,  ainda  que  apenas  por  amor  ao  debate,  que  a  norma  supra  não

contempla apenas as hipóteses em que o patrono é nomeado para a defesa de réu

pobre,  mas  também  quando  o  é  para  defender  autor  pobre;  por  óbvio  que  a

interpretação que se coaduna com a ratio legis da norma é aquela que assegura

remuneração ao advogado nomeado para atuar  em defesa de parte em processo

judicial, seja autor ou réu, que não dispõe de condições financeiras para contratar

procurador próprio, visando assegurar, desta forma, a efetivação do direito insculpido

no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, qual seja, a assistência jurídica

integral  e gratuita  aos que comprovarem insuficiência  de recursos,  mormente  nas

comarcas onde não há Defensoria Pública" (Apelação Cível  nº  1.0024.06.989656-

1/001).

Ainda sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do TJMG:

”A legislação estadual (Lei 13.166) que veio regulamentar o art. 272 da Constituição

Mineira,  dispõe  sobre  o  pagamento  pelo  Estado  de  honorários  a  advogado  não-

Defensor Público nomeado para defender litigante pobre, independente se for autor

ou réu. Mesmo que a CEMG/89 traga o vocábulo 'réu' a interpretação teleológica e

isonômica deixa claro que trata-se de gênero litigante pobre e não apenas do réu”

(TJMG,  Apelação  Cível  n° 1.0024.07.384392-2/001,  re l.  Des.  Vanessa  Verdolim

Hudson Andrade, publicado em 19/9/2008).

"O direito de acesso à via judicial é garantia constitucional, prevista, sem ressalvas,

no  art.  5º,  XXXV,  da Constituição Federal.  (...)  Tem o  defensor  dativo  direito  aos

honorários  advocatícios  ainda que figure  como procurador  de  autor  da  demanda,

reconhecidamente pobre, haja vista que o art. 22 da Lei nº 8.906/94, estabelece, em

seu § 1º, que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente

necessitado,  na  impossibilidade  de  atuação  da  Defensoria  Pública,  faz  jus  aos

honorários fixados pelo Juiz, independentemente se ser procurador da parte ré ou do

autor"  (TJMG, Apelação Cível  n° 1.0024.06.930027-5/ 001,  Rel.  Des.  Nepomuceno

Silva, julgado em 31/8/2006).
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Observe-se, por fim, que, sendo pacífica a orientação do Poder Judiciário sobre o

assunto, não há que se falar em criação de despesa para o erário estadual, sendo de

suma importância a medida constante da proposição para explicitar a possibilidade de

que advogado dativo defenda os interesses dos autores, além dos réus, evitando

novos conflitos.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 1.955/2011.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Luiz

Henrique – André Quintão – Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.111/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  Deputado  Sebastião  Costa,  visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Orizânia o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.111/2011 tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Orizânia imóvel com área de 2.000m² situado nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, o imóvel será destinado à

construção  de  uma  unidade  de  saúde,  o  que  beneficiará  a  comunidade,

especialmente o segmento mais carente.

Ainda  com  o  propósito  de  proteger  o  interesse  da  coletividade,  o  art.  2º  da

proposição prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido
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dada a destinação prevista.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  imóveis  do  patrimônio  público  é

exigência da Lei  Federal  nº  4.320,  de 1964,  que estatui  normas gerais  de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma

estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Observe-se que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

O  projeto  de  lei  em  análise  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.111/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente – Ulysses Gomes, relator – Antônio Júlio – Gustavo Perrella –

João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.125/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei em epígrafe fixa o

percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder

Judiciário  do  Estado  relativa  ao  ano  de  2011  e  autoriza  abertura  de  crédito

suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor desse Tribunal e do Tribunal de

Justiça Militar.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 30/6/2011, a proposição foi encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em exame objetiva conceder um reajuste de 6,51 % aos servidores do

Poder  Judiciário  do  Estado.  Utilizou-se  como  parâmetro  para  a  fixação  desse

percentual o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – apurado no

período de maio de 2010 a abril de 2011.

Sob  o  prisma  jurídico-constitucional,  cumpre  dizer  que  a  proposição  confere

efetividade  ao disposto  no  art.  37,  inciso  X,  da  Constituição  da  República,  cujos

termos seguem transcritos: “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de

que  trata  o  §  4º  do  art.  39  somente  poderão  ser  fixados  ou  alterados  por  lei

específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Trata-se,  pois,  de  mera  recomposição  remuneratória,  em  face  de  perdas

inflacionárias, daí a utilização do IPCA amplo.

Ressalte-se que há reserva de iniciativa do Tribunal de Justiça para deflagrar o

processo legislativo sobre a matéria, nos termos do art. 66, IV, “a”, da Constituição

Estadual.  Cite-se ainda o art.  104,  II,  da  Carta  mineira,  segundo o qual  compete

privativamente  ao  Tribunal  de  Justiça  propor  ao  Poder  Legislativo  “a  criação  e  a

extinção de cargo e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe

forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes”.

É  importante  destacar  que  a  proposição  exclui  expressamente  a  aplicação  do

reajuste para o servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos

dos §§ 3º  e 17 do art.  40 da Constituição Federal  e sejam reajustados na forma

prevista no § 8º  do mesmo artigo.  A exceção se mostra em consonância com as

alterações operadas no regime de aposentação do servidor público pela Emenda à

Constituição nº 41, de 2003. A propósito, frise-se que essa Comissão de Constituição

e  Justiça,  quando da apreciação  do Projeto  de  Lei  nº  4.663/2010,  de  autoria  do

Tribunal  de  Justiça,  que  tratou  do  reajuste  dos  vencimentos  e  proventos  dos

servidores  do  Poder  Judiciário,  concluiu  pela  constitucionalidade  de  dispositivo

idêntico ao da proposição em exame.

A ressalva quanto à aplicação do reajuste alcança ainda o servidor de que trata o

art.  9º  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  100,  de 5/11/2007,  o qual  se sujeita  às
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regras  e  aos  critérios  estabelecidos  pelo  Regime  Geral  da  Previdência  Social.

Segundo  tal  dispositivo,  é  garantida  aos  segurados  e  seus  dependentes  a

continuidade da percepção dos benefícios previdenciários concedidos com base no

art.  79  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  2002,  até  a  data  de  publicação  da  Lei

Complementar  nº  100,  de  2007.  Assim,  a  tais  servidores  impõe-se  tratamento

normativo  próprio,  cabendo  destacar  que  disposição  idêntica  encontrava-se  no

referido Projeto de Lei nº 4.663/2010.

Cumpre dizer que a proposição foi baixada em diligência ao Tribunal de Justiça, o

qual, mediante ofício, informou que o impacto financeiro-orçamentário será de 3,59%,

3,45% e 3,34%, respectivamente, para os anos de 2011, 2012 e 2013, considerando

as ações de Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais e Proventos de

Inativos  e  Pensionistas,  verificado o Orçamento  corrente  e  as  ações  previstas  no

PPAG  2008-2011.  Já  quanto  ao  Tribunal  de  Justiça  Militar,  o  impacto  financeiro-

orçamentário será de 5,24%, 4,98% e 4,74%, relativamente aos anos de 2011, 2012 e

2013.

Todavia, é preciso dizer que a parte da proposição relativa à autorização para a

abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado há de ser tratada em

proposição  autônoma,  com  tramitação  própria,  dada  sua  natureza  orçamentária,

razão pela qual apresentamos ao final  deste parecer a Emenda nº 1, de modo a

viabilizar tal alteração.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.125/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bruno Siqueira – Rogério Correia – Duarte

Bechir.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 692/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório
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De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em análise dispõe sobre a

afixação,  nas  salas  de  aula  das  escolas  de  ensino  fundamental  e  médio,  de

informações sobre os números de telefones de serviços de emergência.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, vem agora o projeto a esta

Comissão para análise em 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art.

102, VI, “a”, do Regimento Interno.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme determina o § 1º do

art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  tem  por  objetivo  tornar  obrigatória  a  afixação  de

cartazes ou placas com lista dos números de telefones de serviços de emergência

nas salas de aula das escolas de ensino fundamental e médio, em locais de fácil

acesso e  visibilidade.  De acordo com a  proposição,  devem compor  essa lista  os

números de telefones da Defesa Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de

Bombeiros  Militar,  do  Serviço  de  Atendimento  Móvel  de  Urgência  -  Samu  -,  do

Disque-Denúncia  e  das  Delegacias  Especializadas  no  Atendimento  à  Mulher.  A

proposição  também  fixa  o  prazo  de  90  dias  para  a  regulamentação  da  lei  pelo

Executivo.

Na justificação do projeto de lei  em epígrafe, o autor afirma que os números de

telefones de serviços de emergência serão facilmente  memorizados pelos  alunos,

que poderão utilizá-los em seu benefício ou de sua família.

Na  sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o

Substitutivo nº 1 ao constatar que, em sua forma original,  o projeto continha dois

vícios passíveis de correção. O primeiro diz respeito à exigência de afixação desses

números  de  telefones  nas salas  de  aulas  das  escolas,  ao  passo que o  segundo

refere-se à previsão de regulamentação da matéria pelo Poder Executivo.

Esta Comissão, ao analisar a matéria no 1º turno, apoiou o parecer emitido pela

Comissão de Constituição e Justiça.

O direito  à informação é  um dos alicerces do Estado Democrático  de  Direito  e

ferramenta imprescindível à consolidação da cidadania. Cabe ao Estado comunicar e

franquear  aos  cidadãos  todos  os  fatos  de  interesse  público  que são  de  domínio
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estatal.

Dessa forma, continuamos favoráveis à aprovação da proposição em análise na

forma do vencido em 1º turno.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 692/2011 na forma

do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Bosco, Presidente - Paulo Lamac, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Neilando Pimenta.

PROJETO DE LEI Nº 692/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a afixação, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, de

informações sobre os números de telefones de serviços de emergência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As escolas de ensino fundamental  e médio afixarão, em locais de fácil

acesso e visibilidade,  informações sobre os  números de telefones de serviços de

emergência.

Parágrafo único - A lista de que trata o “caput” deste artigo conterá os números de

telefones da Defesa Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros

Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu -, do Disque-Denúncia

e das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.220/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, fruto do

desarquivamento do Projeto de Lei nº  4.360/2010, dispõe sobre a divulgação, em

cada estabelecimento da rede pública de ensino, de informações sobre a pessoa que

dá nome a esse estabelecimento.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 102, VI, do Regimento Interno.
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A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em tela estabelece para o Executivo a obrigação de promover a

divulgação,  nas escolas  da rede pública,  de  informações sobre a pessoa que dá

nome ao estabelecimento, seja mediante a afixação de placa ou cartaz informativo,

seja mediante a entrega de folheto e cartilha aos alunos.

A matéria em pauta é tratada pela Lei n° 13.408, de  21/12/99, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento,  instituição e próprio público do Estado.  No que

tange à área da educação,  os estabelecimentos públicos de ensino são definidos

como  escolas  estaduais,  e  sua  denominação  pode  homenagear,  nos  termos  da

legislação vigente, alguém que tenha se dedicado à promoção do saber.

A Comissão de Constituição e Justiça, quando da análise preliminar da matéria no

1º  turno,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  valendo-se,  em  parte,  dos  argumentos

apresentados no parecer emitido por esta Comissão de mérito à época da tramitação

do Projeto de Lei nº 4.360/2010, cujo desarquivamento deu origem à proposição em

comento.

Como a Lei n° 13.408, de 1999, já trata da matéria e tendo em vista a coerência do

ordenamento jurídico, a Comissão de Constituição e Justiça propôs, no Substitutivo nº

1,  inserir  o  conteúdo  da  proposição  em  análise  como dispositivo  na  referida  lei.

Propôs,  também,  ampliar  o  escopo  do  comando  original,  estendendo-o  a  outros

estabelecimentos públicos que não os de ensino, por se tratar de ação que visa a

estimular atitudes e comportamentos construtivos. E, por fim, como o projeto de lei

original  determinava  que  as  informações  sobre  a  vida  do  homenageado  fossem

divulgadas por meio de cartilhas ou folhetos distribuídos aos alunos no primeiro mês

do  ano  letivo,  o  Substitutivo  nº  1  suprimiu  essa  pretensão,  que  caracterizaria

ingerência normativa do Poder Legislativo em matéria sujeita à exclusiva competência

administrativa do Poder Executivo.

Assim  como  na  análise  de  mérito,  no  1º  turno,  opinamos  pela  aprovação  da

proposição na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

nesta  oportunidade  renovamos  esse  posicionamento,  colocando-nos  a  favor  do

projeto na forma do vencido no 1º turno.
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Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.220/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Bosco,  Presidente  –  Neilando Pimenta,  relator  –  Paulo  Lamac  – Dalmo Ribeiro

Silva.

PROJETO DE LEI Nº 1.220/2011

(Redação do Vencido)

Acrescenta o § 3º ao art. 2º da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que

dispõe  sobre  a  denominação de estabelecimento,  instituição e  próprio  público  do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, fica acrescido do

seguinte § 3º:

“Art. 2° – (...)

§  3º  –  O Poder  Executivo  divulgará,  em  estabelecimento,  instituição ou próprio

público que tenha nome de pessoa, informações sobre o homenageado.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 708/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 708/2011, de autoria  do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Capelinha, com

sede no Município de Ouro Fino, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 708/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Capelinha,

com sede no Município de Ouro Fino.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

da Capelinha, com sede no Município de Ouro Fino.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.445/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.445/2011, de autoria do Deputado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Regional dos Terapeutas Holísticos e Energéticos –

Arthe –, com sede no Município de Abaeté, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.445/2011

Declara de  utilidade pública  a  Associação Regional  dos Terapeutas Holísticos e

Energéticos – Arthe –, com sede no Município de Abaeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional dos Terapeutas

Holísticos e Energéticos – Arthe –, com sede no Município de Abaeté.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.447/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.447/2011, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Vieiras, com sede no Município de

Candeias, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.447/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vieiras, com sede no

Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vieiras,

com sede no Município de Candeias.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.507/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.507/2011, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade pública o Núcleo de Atividades Físicas da 3ª Idade – NAF –, com sede no

Município de Três Corações, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.507/2011

Declara de utilidade pública o Núcleo de Atividades Físicas para a 3ª Idade – NAF –,

com sede no Município de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Atividades Físicas para a 3ª

Idade – NAF –, com sede no Município de Três Corações.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.508/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.508/2011, de autoria do Deputado Doutor Viana, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  em  Defesa  da  Vida  de  Coronel

Fabriciano – ABDV –, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, com a

Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.508/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente em Defesa da Vida – ABDV

–, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente em Defesa

da Vida – ABDV –, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.510/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.510/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária O Senhor é Meu Pastor – Acosep –,

com  sede  no  Município  de  Cana  Verde,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.510/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária O Senhor é Meu Pastor –

Acosep –, com sede no Município de Cana Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária O Senhor é

Meu Pastor – Acosep –, com sede no Município de Cana Verde.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente e relatora – Luiz Henrique - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.517/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.517/2011,  de  autoria  do  Deputado  Gustavo  Corrêa,  que

declara de utilidade pública a Entidade Lar Mamãe Dolores, com sede no Município

de Capelinha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.517/2011

Declara de utilidade pública a entidade Lar Mamãe Dolores, com sede no Município

de Capelinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar Mamãe Dolores, com

sede no Município de Capelinha.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.518/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.518/2011, de autoria do Deputado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação Beneficente Santa Luzia, com sede no Município de

Pitangui, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.518/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Santa Luzia, com sede no

Município de Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Santa Luzia,

com sede no Município de Pitangui.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.523/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.523/2011, de autoria do Deputado João Leite, que declara de

utilidade pública o Centro de Libertação de Vidas – Celivi –, com sede no Município

de Juatuba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.523/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Libertação de Vidas – Celivi –, com sede
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no Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro de Libertação de Vidas – Celivi

–, com sede no Município de Juatuba.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.524/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.524/2011, de autoria do Deputado João Leite, que declara de

utilidade pública o Centro de Recuperação Social Vaso Novo – Ceresvan –, com sede

no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.524/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Recuperação  Social  Vaso  Novo  –

Ceresvan –, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação Social Vaso

Novo – Ceresvan –, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.525/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.525/2011, de autoria do Deputado João Leite, que declara de

utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  do  Bairro  Santa  Cruz,  com  sede  no

Município de Caxambu, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.525/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário do Bairro Santa Cruz, com

sede no Município de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado de utilidade pública  o  Conselho  Comunitário  do  Bairro

Santa Cruz, com sede no Município de Caxambu.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.531/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.531/2011, de autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, que

declara  de  utilidade  pública  o  Clube  de  Mães  Estrela  da  Manhã,  com  sede  no

Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.531/2011

Declara de  utilidade pública  o  Clube de Mães Estrela  da Manhã,  com sede no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Clube de Mães Estrela da Manhã,

com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.538/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.538/2011, de autoria do Deputado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a Associação Comunidade Nova Criatura, com sede no Município

de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.538/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Nova Criatura, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunidade  Nova

Criatura, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.540/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.540/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação Cultural Afro-Cambuquirense, com sede no

Município de Cambuquira, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.540/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Esportiva Afro-Cambuquirense –

Aceac –, com sede no Município de Cambuquira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Esportiva Afro-

Cambuquirense – Aceac –, com sede no Município de Cambuquira.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.555/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.555/2011, de autoria do Deputado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Coral Nossa Senhora da Conceição, com sede no

Município de Caeté, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.555/2011

Declara de utilidade pública o Coral Nossa Senhora da Conceição, com sede no

Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Coral Nossa Senhora da Conceição,

com sede no Município de Caeté.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.564/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.564/2011, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, que declara
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de utilidade pública estadual a entidade Núcleo Assistencial Espírita Glaucus – Naeg

–, com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.564/2011

Declara de utilidade pública a entidade Núcleo Assistencial Espírita Glacus – Naeg

–, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Núcleo Assistencial Espírita

Glacus – Naeg –, com sede no Município de Betim.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.566/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.566/2011, de autoria do Deputado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação SeráQuê? Cultural, com sede no Município de Belo

Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.566/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  SeráQuê?  Cultural,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação SeráQuê? Cultural, com
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sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.567/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.567/2011, de autoria do Deputado João Leite, que declara de

utilidade pública  o Conselho Comunitário  do Bairro Alto Santa Rita,  com sede no

Município de Caxambu, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.567/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário do Bairro Alto Santa Rita, com

sede no Município de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário do Bairro Alto

Santa Rita, com sede no Município de Caxambu.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.578/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.578/2011, de autoria do Deputado Pompílio Canavez,  que

declara de utilidade pública a Companhia Mineira de Ballet Rosana Monteranni, com

sede no Município de Alfenas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.578/2011

Declara de utilidade pública a Companhia Mineira de Ballet Rosana Moterani, com

sede no Município de Alfenas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Companhia Mineira de Ballet Rosana

Moterani, com sede no Município de Alfenas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.579/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.579/2011, de autoria do Deputado Pompílio Canavez,  que

declara  de  utilidade  pública  o  Abrigo  Tiradentes,  com  sede  no  Município  de

Tiradentes, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.579/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Abrigo  Tiradentes,  com  sede  no  Município  de

Tiradentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado de utilidade  pública  o  Abrigo  Tiradentes,  com sede no

Município de Tiradentes.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.580/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.580/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Potira – Amobap

–, com sede no Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.580/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Potira – Amobap

–, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Potira – Amobap –, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.611/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.611/2011, de autoria da Deputada Maria Tereza Lara, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Reintegração  da  Criança  e  do

Adolescente – Arca –, com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.611/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Reintegração  da  Criança  e  do

Adolescente – Arca –, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada de utilidade  pública  a  Associação  de Reintegração  da

Criança e do Adolescente – Arca –, com sede no Município de Betim.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.622/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.622/2011,  de  autoria  do  Deputado Sebastião  Costa,  que

declara de utilidade pública a Associação Educacional, Recreativa e Cultural Futebol

Clube 15 de Março, com sede no Município de Janaúba, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.622/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Educacional,  Recreativa  e  Cultural

Futebol Clube 15 de Março, com sede no Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Educacional, Recreativa e

Cultural Futebol Clube 15 de Março, com sede no Município de Janaúba.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.627/2011

Comissão de Redação
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O Projeto  de  Lei  nº  1.627/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a  Central da Solidariedade, com sede no Município de

Conselheiro Lafaiete, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.627/2011

Declara  de  utilidade pública  a  entidade  Central  da  Solidariedade,  com sede no

Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade  Central da Solidariedade,

com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.628/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.628/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Idosos de Conselheiro Lafaiete, com

sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.628/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Idosos de Conselheiro Lafaiete, com

sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Idosos  de

Conselheiro Lafaiete, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.652/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.652/2011, de autoria da Deputada Luzia Ferreira, que declara

de utilidade pública  a  entidade denominada Ser  em Si  –  Sexualidade,  Energia  e

Referência em Si, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.652/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Ser  em  Si  –  Sexualidade,  Energia  e

Referência em Si, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Ser em Si – Sexualidade,

Energia e Referência em Si, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.679/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.679/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Corporação Musical 28 de Setembro, com sede no Município de

Campo Belo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.679/2011

Declara de utilidade pública a Corporação Musical 28 de Setembro, com sede no

Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical 28 de Setembro,

com sede no Município de Campo Belo.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luiz Henrique, relator – Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.683/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  1.683/2011,  de autoria  do Deputado  Fabiano Tolentino,  que

declara de utilidade pública o Centro de Iluminação Cristã Luz Universal Fortaleza de

Minas – Ciclufort –,  com sede no Município de Divinópolis,  foi  aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.683/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Iluminação Cristã Luz Universal Fortaleza

de Minas – Ciclufort –, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro de Iluminação Cristã Luz

Universal Fortaleza de Minas – Ciclufort –, com sede no Município de Divinópolis.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.706/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.706/2011, de autoria do Deputado Arlen Santiago, que declara

de utilidade pública a Associação Missão Maria de Nazaré, com sede no Município de

Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.706/2011

Declara de utilidade pública a Associação Missão Maria de Nazaré, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Missão Maria de Nazaré,

com sede no Município de Divinópolis.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.709/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.709/2011, de autoria do Deputado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Artistas de Caeté, com sede nesse

Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 1.709/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Artistas de Caeté, com

sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Artistas de

Caeté, com sede no Município de Caeté.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.712/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.712/2011, de autoria do Deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade pública  a Associação do Voluntariado  da  Oncologia  de  Três Corações  –

Vidação, com sede no Município de Três Corações, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.712/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Voluntariado da Oncologia de Três

Corações – Vidação, com sede no Município de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação do Voluntariado da

Oncologia de Três Corações – Vidação, com sede no Município de Três Corações.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.722/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.722/2011,  de  autoria  do  Deputado  Gustavo  Corrêa,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Caminhoneiros de Itapeva – ACI –, com

sede no Município de Itapeva, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.722/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Caminhoneiros de Itapeva – ACI –,

com sede no Município de Itapeva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Caminhoneiros de

Itapeva – ACI –, com sede no Município de Itapeva.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.738/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.738/2011, de autoria do Deputado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública o Clube de Maior Idade Renascer, com sede no Município de

Cláudio, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.738/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  da  Maior  Idade  Renascer,  com  sede  no
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Município de Cláudio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Clube da Maior Idade Renascer, com

sede no Município de Cláudio.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.798/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.798/2011, de autoria do Deputado Tenente Lúcio, que declara

de  utilidade  pública  a  ONG Estilo  de  Vida  Saudável,  com  sede  no  Município  de

Sabará, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.798/2011

Declara de utilidade pública a ONG Estilo de Vida Saudável, com sede no Município

de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a ONG Estilo de Vida Saudável, com

sede no Município de Sabará.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.806/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.806/2011, de autoria do Deputado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional São

Geraldo, com sede no Município de Itaúna, foi aprovado em turno único, na forma
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original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.806/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  Comunitário  do  Conjunto

Habitacional São Geraldo, com sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do

Conjunto Habitacional São Geraldo, com sede no Município de Itaúna.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.878/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  1.878/2011,  de autoria  do Deputado Neilando Pimenta,  que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Integração da Sociedade

Joanesense  –  Organizações  Solidárias  –  Acisjos  –,  com  sede  no  Município  de

Joanésia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.878/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Integração da Sociedade

Joanesense  –  Organizações  Solidárias  –  Acisjos  –,  com  sede  no  Município  de

Joanésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Integração da Sociedade Joanesense – Organizações Solidárias  – Acisjos –,  com

sede no Município de Joanésia.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luiz Henrique, relator – Ana Maria Resende.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 6 A 9 AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 8/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o projeto de lei em epígrafe “altera

a Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por  sua juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Em  seguida,  a  Comissão  de  Administração Pública,  em  sua  análise  de  mérito,

opinou pela aprovação da matéria com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição

e Justiça.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, opinou pela

aprovação do projeto, no 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição

e Justiça, e com as Emendas nºs 2 a 5, que apresentou.

Em Plenário, na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas as

Emendas nºs 6 a 9, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do

art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição, em sua forma original, pretende instituir no âmbito do TCE o Termo

de  Ajustamento  de  Gestão  –  TAG.  Esse  instrumento  poderá  ser  proposto  aos

Poderes,  órgãos  e  entidades  controlados  pela  Corte  de  Contas,  com  vistas  a

regularizar atos e procedimentos.

A Emenda nº 6, de autoria do Deputado Rogério Correia, propõe a extinção das
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penalidades  ou sanções aplicadas aos  procedimentos  objeto  do  termo de  gestão

quando cumpridas as obrigações pactuadas no termo. O termo é proposto justamente

para que o Tribunal possa, em vez de impor uma punição, estabelecer prazo para o

gestor  corrigir  as  irregularidades  identificadas.  Assim,  consideramos  relevante  o

conteúdo da emenda e a acatamos com alterações, determinando o arquivamento do

processo relativo aos atos e procedimentos objeto do termo.

A Emenda nº  7,  de  autoria  do  Deputado Sargento  Rodrigues,  determina que  o

Tribunal de Contas disponibilize, no diário oficial do Estado, diversas informações,

entre  elas  o  resumo  pormenorizado  da  folha  de  pagamento  de  pessoal  e  das

despesas  na  área  de  comunicação.  Reconhecendo  a  importância  da  matéria,

acatamos a emenda com alterações que visam excluir a publicação de informações

que extrapolem a competência do Tribunal e estabelecer que a publicação seja feita

no diário oficial do Tribunal.

A Emenda nº 8, de autoria do Deputado Célio Moreira, estabelece prazo para que o

Tribunal decida o mérito das medidas cautelares. Entretanto, apesar do nobre intuito

da emenda,  seu efeito  pode ser o contrário  do pretendido,  ou seja,  o mérito  das

questões pode ser decidido antes de esgotadas todas as providências necessárias à

elucidação das questões. Assim, propomos seu aperfeiçoamento, criando limite de

prazo para tramitação nos órgãos internos do Tribunal.

A Emenda nº 9, de autoria do Deputado Célio Moreira, estabelece um mecanismo

de  travamento  de  pauta  das  sessões  que  inviabiliza  a  atuação  do  Tribunal,

contrariando o interesse público, por isso, opinamos por sua rejeição.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas nºs 6, 7 e 8, na forma

das Subemendas nº 1 às emendas referidas, a seguir redigidas, e pela rejeição da

Emenda nº 9, todas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei Complementar nº

8/2011.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 6

Fica acrescentado ao art. 93-A da Lei Complementar n° 102, de 2008, a que se

refere o art. 1º do projeto, o seguinte parágrafo:



1439
____________________________________________________________________________

“Art. 1º – (...)

‘Art. 93-A – (...)

§  – Cumpridas as obrigações previstas no Termo de Ajustamento de Gestão,  o

processo relativo aos atos e procedimentos objeto do termo será arquivado.’.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – Fica acrescentado à Lei Complementar n° 102, de 2008, o seguinte art.

114-A:

‘Art. 114-A – O Tribunal de Contas publicará em seu diário oficial:

I – as decisões e deliberações das inspeções e auditorias realizadas;

II – mensalmente, o resumo pormenorizado da folha de pagamento do pessoal e a

contribuição do Estado para despesas com pessoal,  especificando-se as parcelas

correspondentes a servidores ativos, inativos e pensionistas, e os valores retidos a

título de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e de contribuições

previdenciárias;

III  – anualmente, relatório pormenorizado das despesas mensais realizadas pelo

Tribunal na área de comunicação, especialmente em propaganda e publicidade;

IV – no primeiro dia útil dos meses de fevereiro e agosto, os quantitativos do quadro

de pessoal relativo ao último dia do semestre civil anterior, distribuídos por padrão na

carreira,  com  a  indicação  do  número  de  nomeados  e  exonerados  no  mesmo

período.’.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – Ficam acrescentados ao art. 96 da Lei Complementar nº 102, de 2008, os

seguintes §§ 3º e 4º:

‘Art. 96 – (...)

§ 3º – Será de quinze dias o prazo máximo para que os processos com medida

cautelar permaneçam em cada órgão interno do Tribunal e no Ministério Público junto

ao Tribunal.



1440
____________________________________________________________________________

§  4º  –  Em  caso  do  não  cumprimento  dos  prazos  estabelecidos  no  parágrafo

anterior, fica facultado ao Relator a adoção de medidas para agilizar a tramitação do

processo, inclusive submetê-lo diretamente à deliberação, quando for o caso, sem

prejuízo  da  manifestação  do  Ministério  Público  junto  ao  Tribunal  na  sessão  de

julgamento.’.”.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Doutor Viana - Gustavo Perrella -

João Vítor Xavier - Ulysses Gomes.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE AGOSTO DE 2011

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 25/8/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

José Henrique - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Celinho do Sinttrocel - Doutor Viana

- Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fred Costa - Hélio Gomes - Luiz Carlos Miranda -

Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 26, às 9 e às 14 horas, nos

termos dos editais de convocação.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/8/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase:  Registro  de  presença  -  Questões  de  ordem  -  Discussão  e  Votação  de

Proposições: Requerimento do Deputado João Leite;  questão de ordem; chamada

para  recomposição  de  quórum;  inexistência  de  número  regimental  para  votação;

prejudicialidade  do  requerimento  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

577/2011; discurso do Deputado Rogério Correia; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -
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Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Cássio  Soares  -  Celinho do  Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino  -  Fábio  Cherem -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo Valadares  -  Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Luiz Carlos Miranda -  Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Mauri Torres - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  9h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do

Curso de Formação Introdutória à Carreira dos Servidores da Assembleia Legislativa
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de Minas. Sejam bem-vindos. A Presidência cumprimenta o Vereador Cabo Júlio e

aproveita para saudar a presença ilustre dos jovens estudantes do 5º ao 9º ano da

Escola Municipal Mestre Ataíde, do Bairro Betânia. Sejam bem-vindos.

Questões de Ordem

O Deputado Rômulo Viegas - Presidente Deputado Dinis Pinheiro, demais membros

da Mesa, Srs. Parlamentares, repetirei, rapidamente, parte do pronunciamento que fiz

na tribuna da Casa referente à questão histórica da necessidade do reajuste dos

servidores  públicos  brasileiros  nas  três  esferas  de  governo:  federal,  estadual  e

municipal. Tenho certeza de que todos os governantes, Presidente, Governadores e

Prefeitos, gostariam de dar aumentos expressivos para o funcionalismo público, mas

esbarram sempre  nas  questões  de  receita,  da  Lei  de  Responsabilidade Fiscal  e,

sobretudo, nas demais demandas da nossa sociedade. Falo isso, primeiro, porque

sou  professor  da  Universidade  Federal,  professor  universitário,  e  agora  estamos

apresentando um indicativo de greve, com paralisação para hoje, e aguardamos uma

posição do governo federal,  que - quem sabe - nos dará um aumento melhor, de

acordo com aquilo que entendemos. Mas, vale aqui um destaque: tenho certeza de

que, se pudesse, a Presidente Dilma daria um bom aumento para todos nós, como

tenho  certeza  também  de  que,  se  pudesse,  o  Governador  Anastasia  daria  um

aumento muito bom para todos os professores, assim como também as Prefeitas de

Betim e de Contagem dariam um bom aumento aos professores. Essa é uma questão

histórica  que,  ao  longo  dos  anos,  temos  de  envidar  esforços  para  corrigir.  Faço

elogios  ao  governo  Anastasia,  à  Secretária  Renata  Vilhena  e  à  Secretária  Ana

Gazzola, que, agora, apresentaram uma nova condição para atenderem à demanda

dos professores do Estado de melhoria salarial,  talvez não naquilo que gostariam,

mas de acordo com a possibilidade de pagamento do Estado. Sei que lá em Brasília,

no  Planalto,  a  Presidente  Dilma  determinará  ao  Ministro  Haddad  que  encontre

soluções para,  dentro do possível,  de acordo com o que o governo federal  pode

pagar, atender à demanda dos professores das universidades federais. Aliás, destaco

que os técnicos administrativos das universidades federais também se encontram em

greve reivindicando aumento. Você, que está nos assistindo pela TV Assembleia, é

muito bom que registre que todo governante, independentemente de partido político,
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gostaria  de  dar  aumento  ao  seu  funcionalismo,  mas  esbarra  no  problema  da

arrecadação,  da  receita,  dos  gastos  para  atender  a  outras  demandas  da  nossa

sociedade; esbarra na Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita os gastos com a

folha  de  pessoal.  Portanto,  registro  parabéns  ao  Governador  Anastasia  e  à  sua

equipe de governo, para que possamos ter condições de exercer um bom trabalho. O

meu  piso  salarial,  como  professor  universitário  federal  em  regime  de  dedicação

exclusiva, é de R$900,00. E aí temos nossos condicionantes, como anuênio e uma

série de outros, que melhoram um pouco o nosso salário. Portanto, você que nos

assiste, telespectador da TV Assembleia, tenha certeza de que qualquer governante,

seja  a  Presidente  Dilma,  seja  o  Governador  Anastasia,  sejam  as  Prefeitas  das

cidades de Betim e Contagem, enfim, todos gostariam de dar bons aumentos aos

seus servidores públicos, mas esbarram na arrecadação. Quero enviar um abraço

especial  ao  Governador  Anastasia  e à sua equipe de governo,  que não mediram

esforços para resolver a situação dos professores da rede estadual de Minas Gerais.

E agora, com as soluções apresentadas, esperamos que o problema seja resolvido,

que os alunos retornem às aulas e o ensino continue com a qualidade de referência

que tem o nosso Estado. Muito obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero somente propor ao Deputado Rômulo

Viegas que apresente o seu contracheque. Na realidade, quando se trata desse valor,

ele não disse quantas horas presta de serviço. Não existe isso nas universidades

federais. Sou professor federal também. É um absurdo chegarmos aqui para justificar

a situação dos professores de Minas, na condição de professores federais, para dizer

que  os  professores  de  Minas  estão  contemplados,  Deputado.  Isso  não  é

compreensível  nem  aceitável.  Claro  que,  como  há  direito  de  expressão,  estou

fazendo o contraponto. Como professor federal que também sou, quero dizer que o

professor federal tem carreira. O que o governo de Minas faz, ao propor o pagamento

de  subsídio,  é  liquidar  com  a  carreira  do  professor  do  Estado.  Ele  paga  aos

professores  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Deputado,  menos  do  que  paga  a  um

soldado. O soldado tem um salário melhor. E não estou propondo que se reduza o

salário  do  soldado.  O  Estado  está  fazendo  propaganda  dizendo  que  melhorou a

situação  dos  professores,  que  a  situação  está  ótima,  que  o  que  ofereceu  vai
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contemplar os professores.  Primeiramente,  não se contemplam os professores do

Estado de Minas Gerais aplicando uma receita. Para contemplar os professores, é

preciso que o Estado tenha também a dimensão da democracia e do diálogo. Os

professores querem dialogar, estão propondo negociações em termos absolutamente

razoáveis. Quero manifestar a minha inteira solidariedade aos professores de Minas.

Mesmo reconhecendo que os professores federais merecem um tratamento melhor,

digo que,  se o  Estado de Minas  tratar  os  seus professores como os  professores

federais são tratados, o salto de qualidade será enorme. E estou aqui reconhecendo

que os  professores  federais  necessitam de melhores  condições  de  trabalho  e  de

salário,  embora tenham carreira. Não estamos aqui  para dizer que estamos numa

situação tão ruim que podemos justificar as ações do governo, que estão pesando

sobre os ombros dos professores de Minas Gerais. Com isso eu não posso concordar

e não concordo.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  o  Deputado  Rômulo  Viegas  nos

trouxe aqui mais uma vez o assunto da educação pública no Brasil. Evidentemente

que não podemos falar da educação pública do Brasil  sem falarmos da educação

pública em Minas Gerais. Quero, em primeiro lugar, prestar minha solidariedade aos

professores e aos servidores das universidades federais de todo o País, que lutam

pela melhoria das suas condições salariais. Solidarizo-me com essa luta que é justa,

visto que a educação precisa do nosso apoio e da melhoria que já vem acontecendo

de forma expressiva por intermédio do Presidente Lula e agora da Presidente Dilma.

Mas  ainda  é  aquém  daquilo  que  merecem  os  nossos  professores  e  as  próprias

escolas federais pelo Brasil afora. É preciso fazer uma ressalva: nunca, como dizia o

Presidente Lula, se criou tanta universidade quanto nos oito anos do governo Lula.

Aquilo  que  estava  paralisado  no  País  se  transformou  em  uma  realidade.  Hoje

estudantes têm acesso ao ProUni e a vagas nas universidades federais como nunca

tiveram. Também as escolas técnicas federais passaram a ser uma realidade. Lembro

aos Deputados e às Deputadas que havia uma lei que precisou ser revogada, uma lei

do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, que proibia o governo federal de fazer

investimentos nos ensino técnico profissionalizante no Brasil. Só depois de revogada

essa lei foi possível fazer um planejamento e um plano de trabalho para a criação das
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escolas  técnicas  -  IFs,  Coltecs  e  Ifets  -  pelo  Brasil  afora.  Hoje,  Deputado  José

Henrique,  isso  se  tornou  uma  realidade  até  em  Minas,  onde  estão  sendo

implementados vários centros de escolas técnicas. As universidades federais também

receberam importantes ampliações; entre outras, foi criada a Universidade Federal

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, um grande avanço para Minas Gerais, além de

várias outras universidades federais; e foram disponibilizadas muitas vagas em todo o

País, como em Alfenas. Enfim, houve um grande avanço no ensino público federal. As

reivindicações  dos  professores  federais,  que  são  justas  e  têm  de  ser  atendidas,

evidentemente  estão  no  patamar  daquilo  que  ocorre  em  Minas  Gerais.  Como  o

Deputado  Rômulo  Viegas  trouxe  esse  assunto,  é  preciso  que  novamente

esclareçamos alguns dados. Ontem, a Secretária resolveu fazer um anúncio – vamos

ter a oportunidade de discutir isso com os professores, que virão hoje à Assembleia,

haverá uma nova assembleia -  de proposta para os  servidores, sem apresentá-la

novamente ao sindicato, porque o governo insiste em não cumprir a lei do piso. A lei

do piso estabelece que deve haver,  pelo menos, o salário de R$1.200,00 para 40

horas  semanais,  o  que  significa  que,  para  24  horas  semanais,  o  salário  é  de

R$712,00.  Os professores reivindicam hoje e aceitam que o governo negocie em

cima do piso salarial de R$712,00 para Minas Gerais. O problema é que o piso aqui

ainda é aquele que o Senador Aécio Neves deixou de herança para as professoras:

R$369,00. O governo insiste em não aumentar esse piso de R$369,00, mesmo com

153 mil professores fazendo a opção de receber pelo vencimento-base, que é a forma

antiga, e não do subsídio. Esse impasse já dura 70 dias. Portanto,  não podemos

justificar as greves federais, um dia de paralisação nacional, com o não atendimento

da reivindicação dos professores estaduais.  Peço à base do governo e ao próprio

Governador Anastasia que não tratem as questões dessa forma, porque é preciso

resolver essa greve de mais de 70 dias. Muitos alunos estão sendo prejudicados e

vão perder a oportunidade de fazer o Enem, porque há uma queda de braço e o

governo afirma que não discute e não paga o piso já determinado pelo Supremo

Tribunal Federal, que corresponde a R$1.200,00 para 40 horas semanais e equivale,

portanto, a R$712,00 para 24 horas semanais. Ou seja, os professores não estão

pedindo nada de absurdo para Minas Gerais, a não ser o cumprimento desse piso.



1447
____________________________________________________________________________

Sei que o Senador Aécio Neves deixou Minas Gerais numa situação difícil, com uma

dívida imensa - não foi nenhum déficit zero como ele próprio alardeou. A dívida hoje já

chega  a  quase  R$70.000.000,00  e  precisa  ser  paga  e  renegociada.  E  estamos

dispostos  a  isso.  Sr.  Presidente,  termino  dizendo  o  que  disse  ontem:  se  o  Prof.

Anastasia reconhece que o Estado está falido, que o choque de gestão foi uma farsa,

que  isso  não  resolveu  os  problemas  de  cofre  em  Minas  Gerais,  peça  então  ao

governo federal que complemente o pagamento desse piso salarial. Mas ele tem que

comprovar que o Estado está falido, pedir esse recurso ao fundo e, ao mesmo tempo,

comprovar que faz o investimento de 25% em educação. Talvez esse seja o grande

problema: o Governador Anastasia, assim como o ex-Governador Aécio Neves, só

investiu  19%,  porque  incluíam  e  ainda  incluem  os  inativos  e  aposentados  nesse

cálculo.  Retirando-se  isso,  o  percentual  baixa  para  19%.  Se  o  governo  estadual

comprovar junto ao governo federal o estado de falência em que Minas Gerais se

encontra e mais essa questão dos inativos, certamente haverá contribuição do fundo.

Estamos dispostos a ajudar. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, vou dizer de quem é essa herança. Tem

memória  a  Assembleia  Legislativa.  Quero  trazer  também  os  debates  daquele

momento. Foi no governo de que o PT participava, e aí não é o Governador Aécio

Neves, o Senador Aécio Neves, o mais querido, lembrado aqui. O Senador está em

Brasília, mas é lembrado a todo momento. Teve 90% de aprovação. Talvez aqui seja

a  manifestação  daqueles  que  se  incomodaram.  A herança  deixada  pelo  Senador

Aécio Neves em Minas Gerais é outra. São obras. São 230 acessos asfálticos às

cidades em que nosso querido Presidente Dinis Pinheiro é majoritário, José Henrique,

Doutor  Viana.  Hoje  passamos  por  esse  asfalto  deixado  para  comunidades  tão

carentes pelo Senador Aécio Neves, que também deixou telefonia em toda Minas

Gerais.  Foi  isso  o  que  ele  deixou.  Em  Belo  Horizonte,  Linha  Verde,  Boulevard

Arrudas, duplicação da Antônio Carlos, saneamento básico. Essa é a herança bendita

deixada  pelo  mais  querido,  o  Senador  Aécio  Neves,  em  Minas  Gerais,

permanentemente lembrado pela população do nosso Estado. Eleito Senador, levou

junto o ex-Presidente Itamar  Franco. Essa é a verdade. Vou dizer aqui  qual  foi  a

herança que o PT deixou para os professores em Minas Gerais. Eu era Líder da
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Minoria nesta Casa, e o Governador pediu uma delegação para aumentar o salário

dos servidores do Estado. O PSDB não queria dar a delegação, queria ver as tabelas,

mas o PT usou essa tribuna para dizer que o PSDB não gostava dos servidores, que

não  gostava  dos  professores.  Então  lavamos  as  mãos e  demos  a  delegação  ao

Governador.  O que aconteceu,  Doutor  Viana? V.  Exa.  se lembra  desse momento

histórico. Os soldados ficaram com piso de R$900,00, e os professores, com piso de

R$120,00. Foi o PT que deixou essa herança em Minas Gerais. Como equilibrar as

carreiras agora, se há aproximadamente 15 mil soldados e quase 300 mil professores

em Minas Gerais? O PT tem de explicar essa herança para Minas Gerais. E qual é a

herança do Presidente Lula? A todo momento, é só corrupção. O Presidente Lula foi

vaiado no Jequitinhonha, porque as universidades prometidas não estão lá. Essa é a

verdade.  Ora,  o  Deputado Rômulo  Viegas,  que é  professor  universitário,  também

entrará em greve. Na escola, é dedicação exclusiva. Vamos dizer a verdade. Vamos

dizer  o  que  a  Presidente  Dilma  reconheceu  no  Presidente  Fernando  Henrique

Cardoso.  Foi o Presidente Fernando Henrique Cardoso,  foi  o PSDB que trouxe o

equilíbrio para este país. Agora, o que temos? Temos um governo federal imperialista,

que fica com quase 80% do que é arrecadado neste país e vem aqui dizer para os

Estados cumprirem o piso. Ninguém está cumprindo piso, porque o governo federal

fica com quase 80% de tudo o que é arrecadado neste país. Está aqui o Líder da

Oposição na Assembleia Legislativa naquela altura. Naquele momento, o Deputado

Hely Tarqüínio não aceitava dar ao Governador a delegação, solicitada pelos líderes

do PT para dar R$120,00 para um professor e R$900,00 para um soldado; R$900,00

para  um soldado,  naquela  altura,  e  R$120,00 para  um  professor  estadual.  Como

equilibrar as carreiras? Qual é a mágica para equilibrar as carreiras do Estado de

Minas Gerais, se quase 80% estão nas mãos do governo federal? Em um momento

histórico, o Brasil fez opção pela República, porque o Império ficava com tudo nas

mãos. Agora voltamos ao Império. Esse partido imperialista fica com tudo em suas

mãos e vê os Estados à míngua, os Municípios à míngua. Esse partido está vendo os

brasileiros morrerem nas estradas, porque o DNIT, do governo federal, está eivado de

corrupção, e o dinheiro não chega para resolver o problema das estradas. Essa é a

realidade que vivemos em nosso país. Essa é a realidade que vivemos em Minas
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Gerais, neste momento. Por que o PT não concedeu esse aumento aos professores

quando era governo em Minas Gerais? Na época, deixou um professor recebendo

R$120,00 de piso e um Soldado, R$900,00. Aliás, na época, os professores faziam a

campanha: “Três professores para um soldado.” Essa é a herança que o PT deixou

em Minas Gerais, e agora vem acusar o PSDB. Não aceitamos. Em Minas Gerais,

essa herança maldita pertence ao PT.

O Deputado Bosco - Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, inicialmente saúdo os alunos que nos honram com suas presenças.

Sr.  Presidente, colegas Deputados, colegas Deputadas, esta Casa sempre primou

pela democracia. Esta Casa sempre se posicionou como mediadora, principalmente

em momentos de conflito e embate. Não está sendo diferente agora diante da greve

dos  professores.  Por  determinação  de  V.  Exa.,  Sr.  Presidente,  foi  instituída  uma

Comissão Especial, nesta Casa, para atuar nessa questão da greve como mediadora

entre o sindicato e o governo do Estado. Sr. Presidente, não cabe, neste momento,

qualquer acusação, qualquer julgamento, porque o objetivo principal de todos nós -

governo ou classe dos professores - é solucionar o problema. Assim, vemos de forma

bastante  positiva  este  manifesto  do  Governador  Anastasia,  transmitido  pela

Secretária Ana Lúcia Gazzola e pela Secretária de Planejamento, Renata Vilhena,

que ontem fizeram esse anúncio  que,  sem dúvida alguma, apresenta  um avanço

substancial para a classe dos educadores de Minas Gerais. É um subsídio que agora

será apreciado por nós, pois o governo encaminhará um projeto de lei a esta Casa

propondo esse  avanço,  tanto  para  promover  um  reajuste  de  acordo  com o  novo

subsídio quanto para observar a progressão e o reposicionamento dos professores,

principalmente observando o tempo de cada um e os benefícios adquiridos ao longo

da carreira. Deputado João Leite, Deputada Rosângela Reis, é indiscutível que esta

proposta do governo é positiva e vem ao encontro das necessidades e do clamor da

classe  dos  educadores.  Gostaria  de  dizer  mais,  Sr.  Presidente,  tanto  nós,  da

Situação,  como  a  Oposição  sabemos  que  a  forma  do  subsídio  antigo  é  uma

verdadeira colcha de retalhos. Existe uma distorção, que não é de agora, mas de

décadas, como já dito em outros momentos. Entendemos que a vontade do governo

é ajustar essa situação e pagar uma justa remuneração aos professores. Esse é um
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passo importante  que  o  governo está  dando,  e  esta  Casa terá  oportunidade,  em

breve,  quando  do  encaminhamento  dessa  proposta  a  esta  Casa,  de  discutir

amplamente essa situação e, até mesmo, quem sabe, agregar mais alguma coisa, se

for necessário. Sr. Presidente, na condição de Presidente da Comissão de Educação

e em nome de seus demais membros, gostaria de nos colocar à disposição como

mediadores, a fim de solucionarmos esse problema e devolvermos aos alunos, aos

professores e às famílias de Minas Gerais a tranquilidade, com a garantia de uma

escola presente e de uma educação com qualidade. Eram essas as minhas palavras,

Sr. Presidente. Continuamos à disposição.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, primeiramente quero cumprimentar o

Deputado Almir Paraca pelo seu aniversário, no dia de hoje. Na verdade, quero fazer

um apelo para que a base do governo não faça obstrução na parte da manhã deste

dia,  porque  existem  projetos  importantes  na  pauta.  Em  relação  ao  projeto  nº

2.124/2011, quero apoiar o requerimento de inversão de pauta, porque, em um de

seus artigos, ele autoriza um crédito suplementar para o Ministério Público, no valor

de R$400.000,00, para que o Ministério Público faça a sua parte de desembolso num

importante  convênio.  Trata-se do  convênio  firmado entre  o  Ministério  Público  e  o

governo da Presidenta Dilma, por meio da Secretaria de Direitos Humanos. Em Belo

Horizonte, recentemente foi inaugurado o Centro de Defesa dos Direitos Humanos

para a População de Rua. Um trabalho muito importante, de apoio à cidadania e de

resgate  desses  irmãos  e  irmãs  que  estão  nas  ruas  desta  cidade.  E  o  Ministério

Público,  numa atitude  muito  louvável,  fez essa parceria  com o  governo federal  e

precisa dessa suplementação. Não estamos aqui votando o salário do professor das

universidades federais. A questão do magistério mineiro é muito importante, e tenho

certeza de que hoje à tarde os professores estaduais estarão aqui, nas galerias da

Assembleia, para retomar esse debate sobre o valor de R$369,00. Na parte da tarde,

discutiremos se é ou não o valor adequado.  Parece-me que o governo ainda vai

encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. A minha intervenção é

para  pedir  à  base  do  governo  que  pare  com  a  obstrução  na  parte  da  manhã,

deixando-a para o período da tarde, já que existem outros projetos na pauta, como o

que abre crédito suplementar para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Justiça



1451
____________________________________________________________________________

Militar,  para o Tribunal  de Contas,  para o Ministério  Público  e para a Assembleia

Legislativa.  Convocamos  esta  reunião  extraordinária  a  pedido  do  Presidente  que

ontem fez uma reunião com os Presidentes de Comissão e com as Lideranças para

votarmos esses projetos. É um apelo do Presidente. Assim sendo, peço licença ao

Deputado Luiz Humberto Carneiro, Líder do Governo, para me dirigir aos Deputados

da base do governo e solicitar-lhes que votem e deixem a discussão para a parte da

tarde.

O Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  primeiramente  o  Deputado Rômulo

Viegas  pede  que  seja  retificada  a  sua  fala,  nos  seguintes  termos:  “Técnico

Administrativo da universidade - 40 horas -, com ganho de R$1.034,00; e Professor

Assistente - 40 horas -, com vencimento de R$2.187,00”. Era essa a retificação que o

Deputado  Rômulo  Viegas  gostaria  de  fazer.  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,

especialmente o Deputado Rogério Correia, quero ressaltar que por mais de uma vez

ouvi atentamente a fala do Deputado Rogério Correia e pude perceber que parte da

Oposição nesta Casa tem trazido informações que carecem de complemento. Não

estou  dizendo  que  sejam  informações  deturpadas,  mas,  sim,  que  carecem  de

complemento. O Deputado Rogério Correia disse que os Estados e os Municípios que

não tiverem condições ideais para cumprir a lei do piso deveriam solicitar ao governo

federal a complementação da folha de vencimento dos profissionais da educação, em

virtude de uma lei estabelecida pelo governo. Hoje será apreciado pela Comissão de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia  o  seguinte  requerimento:  “O  Deputado  que  este

subscreve, nos termos regimentais, requer a V. Exa. seja formulado veemente apelo à

Presidente  Dilma  e  ao  Ministro  da  Educação  Fernando  Haddad  para  que  seja

garantida a alocação de recursos para assegurar  a integralização do piso salarial

constitucional  nacional  para  os  profissionais  do  magistério  público  da  educação

básica,  na forma do art.  4º,  da lei  federal  de 16/7/2008”.  A justificativa para esse

requerimento é que “essa Lei nº 11.738, que institui o piso salarial, depois de sofrer

questionamentos, no referido diploma, teve a sua constitucionalidade afirmada em

julgamento do Supremo, cujo acórdão foi publicado exatamente na data de hoje, dia

24/8/2011. Atualmente o piso do magistério, que representa a remuneração para um

professor de nível médio, com uma jornada de 40 horas, está fixado pelo MEC em
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R$1.187,00. Nesse aspecto, cumpre ressaltar que, em Minas, desde janeiro deste

ano, com a implantação do novo modelo remuneratório pelo governo do Estado em

parcela única para os profissionais da educação, a menor remuneração paga a um

profissional de nível médio é de R$1.112,00 para uma jornada semanal de 24 horas.

Gostaria de trazer maiores dados, mas sei que o meu prazo está esgotado. Para

fechar, V. Exa. está completamente equivocado, ao afirmar a esta Casa que o Estado

tem de comprovar falência para que tenha recursos. Deputado Rogério Correia, o

“Estado de Minas” - gostaria que as câmeras mostrassem o jornal - traz um matéria

que diz que ninguém viu a cor do dinheiro. Isso não aconteceu somente com Minas

Gerais. Mais de 10 Estados solicitaram à União uma complementação e até hoje o

governo federal não lhes mandou nenhum centavo, assim como não mandou para

Municípios. Dizer que o Estado tem de decretar falência para receber o recurso é

uma tremenda balela; é querer tapar o sol com peneira; é querer esconder os erros

do governo federal, que praticou isso que está acontecendo com os professores. O

governo federal dita o valor  do subsídio, da remuneração e diz que vai contribuir,

mas, na hora em que é chamado, não tem dinheiro. Ora, é uma questão de bom-

senso. O Deputado Rogério Correia disse que o Estado está falido, mas não trouxe

toda a verdade dos fatos. Estou com a lei na mão. Devemos fazer oposição com

qualidade; buscar os verdadeiros caminhos do desenvolvimento é nossa obrigação;

trazer sempre a verdade dos fatos a esta Casa é nossa obrigação. Estou aqui com os

fatos e a lei em mãos. O Estado não precisa estar em regime falimentar para receber

recursos: deve estar em condições difíceis de honrar os compromissos, devido ao

comprometimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não foi aprovada pelo PT,

mas está em vigor. Existe um teto para ser gasto com os funcionários públicos. Se se

extrapolá-lo, deverá haver mais recursos. O que acontece hoje? O teto do valor que

pode ser pago aos funcionários está acima do limite. O governo do Estado tem boas

intenções. O nosso Governador quer resolver esse problema da greve e tem feito de

tudo, mas ela, hoje, é muito mais político-partidária que real. Estamos dispostos ao

debate, sempre prevendo que a verdade esteja à frente do que estamos fazendo

aqui. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Estou ouvindo na Assembleia essa discussão sobre os
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salários do pessoal da educação e da saúde se arrastando e vendo os servidores

decepcionados com o governo. Ele havia pedido a suspensão da greve para iniciar a

negociação, mas não há negociação até porque, em determinadas horas, falta com o

respeito  às  entidades  representativas.  Ele  mandou  funcionários  do  décimo-sétimo

escalão conversar com os movimentos, principalmente com o da saúde, e isso não

pode  acontecer.  O  Estado  precisa  organizar-se,  precisa  reunir-se  com  o

funcionalismo  público  para  conversar,  porque  o  que  está  acontecendo  já  era

previsível.  Essa  insatisfação  relativa  ao  serviço  público  estava  programada.  Por

várias  vezes falamos que essa situação do funcionalismo público aconteceria em

dois, três ou quatro anos, em razão da ausência de discussão no Parlamento, em

razão da submissão da Assembleia Legislativa, que não contribuiu com o governo do

Estado  em momento  algum.  Só  contribuímos  nas  horas  de  grandes  dificuldades,

quando o governo não tem solução ou quando esta passa por esta Casa. No entanto,

na maioria das vezes, a Assembleia fica totalmente omissa. Estamos omissos diante

da greve da educação. Participamos do Bloco Minas sem Censura, e estivemos com

os movimentos, mas a Assembleia Legislativa e os Líderes do Governo – e cobrei

muito isso do Deputado Mauri Torres – levam para o Governador Anastasia que não

tem greve, que a greve não existe, que meia dúzia de professores estão de greve, e

isso não é verdade. No ano passado, Sr. Presidente, votamos o subsídio, e hoje me

sinto feliz por ter abordado essa questão, pois disse que votaríamos o subsídio, mas

o governo estaria criando um problema que não conseguiria resolver a curto prazo.

Quando  votamos,  em  apenas  uma  semana,  uma  lei  que  modificava  o  sistema

remuneratório da educação, havia todos os ingredientes para que isso desse errado;

e  deu  errado.  Precisamos  agora,  para  ajudar  a  Secretaria  de  Planejamento,  a

Secretaria de Educação e o próximo governo do Estado, achar uma saída para a

questão da remuneração. Hoje, Sr. Presidente e Srs. Deputados, estou muito feliz,

pois,  lendo uma revista, vi  uma manifestação do nosso Senador Aécio Neves, na

qual,  aliás,  chama  a  atenção  da  Assembleia.  Ele  está  chamando  a  atenção  do

Congresso  Nacional,  mas  se  esquece  de  que  aqui  a  Assembleia  também  está

subordinada aos interesses do Executivo. Disse o Governador: “Aguardamos ainda a

manifestação do governo sobre o esforço suprapartidário que o Parlamento faz, neste
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momento,  para  buscar  maior  equilíbrio  nas relações  ente  os  Poderes e  que está

representado  na  iniciativa  de  reforma  do  rito  das  medidas  provisórias,  passo

importante para o início da recuperação das prerrogativas do Congresso Nacional.”

Lá ele cobra o fim das medidas provisórias; aqui são as leis delegadas. Diz ele: “A

ideia não é apenas conter o lamentável processo de subordinação do Legislativo, que

hoje tem papel quase decorativo e funciona basicamente sob as ordens do governo,

com  a  aquiescência  de  uma  gigantesca,  heterogênea  e  pragmática  base  aliada,

movida pela infindável partilha de cargos e emendas, mas permitir que as relações

políticas  e  institucionais  também  avancem  para  outro  patamar.”  Essas  são  as

palavras do Senador  Aécio Neves.  Lá ele critica a submissão do Parlamento. Ele

deveria  também  dizer  ao  nosso Parlamento:  precisamos  parar  de ser  submissos.

Precisamos ajudar o governo do Estado, não apenas acabando com o Bloco Minas

sem Censura, mas realizando discussões políticas que, infelizmente, faltam em nosso

país, fato que hoje incomoda o Senador, no Congresso Nacional. Ele está vendo que

também lá a base aliada é bastante submissa aos interesses do Executivo, mas aqui

está  muito  pior.  Aqui  não é  só o  Legislativo.  Estão  submissos  aos  interesses do

Executivo o Ministério Público, o Judiciário, o Tribunal de Contas e a imprensa, que

está amordaçada e censurada. Estão todos a serviço de um projeto que tem todos os

ingredientes – e vou repetir  isso várias vezes para ficar bem escrito nos anais da

Casa – para dar errado. Essa forma de ditadura não funciona. Pode funcionar hoje,

mas ela terá um prazo muito curto para terminar.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

o  Deputado  Antônio  Júlio  trouxe  à  consideração  da  Casa  um  trecho  lúcido  da

avaliação política feita pelo Senador  Aécio Neves a respeito das relações entre o

Poder  Legislativo e  o Pode Executivo.  Parece-me, Deputado Antônio  Júlio,  que a

inspiração  do  Senador  Aécio  Neves,  longe  de  ser  a  relação  entre  o  Congresso

Nacional e o governo federal, reflete muito mais as relações que ele próprio criou

nesta  Casa,  na  Assembleia  Legislativa,  com  o  seu  governo.  Uma  relação  de

subalternidade,  uma relação de  servilismo,  uma relação em que o  Legislativo  se

prostra de joelhos, a ponto de eu já haver sugerido,  Sr.  Presidente, que nós, por

emenda constitucional, mudássemos o nome da Casa para Assembleia Homologativa
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do Estado de Minas Gerais, já que o que ela faz é apenas homologar as vontades do

então poderoso de plantão Aécio Neves. Isso faz com que comecemos a considerar

também aquilo  que  faz  parte  da  portentosa  máquina  de  “marketing”  paga  com  o

dinheiro público dos mineiros para alavancar esse sonho, esse delírio, essa obsessão

presidencial do Senador Aécio Neves. Diz-se que Minas sempre sai na frente. Ora, no

que tem de errado, isso é verdade, Sr. Presidente. Assistimos hoje, por exemplo, à

grande discussão do uso de jatinhos de  empresários  por  Ministros.  Minas sai  na

frente com o próprio Aécio Neves,  que voa no jatinho do Sr.  Oswaldo Borges da

Costa,  da  empresa  Banjet,  que  é  de  propriedade  de  um  contraparente  dele.

Coincidentemente, foi nomeado por ele para a Presidência da Codemig. Fala-se de

servidores e dirigentes que foram algemados. Também nesse ponto Minas saiu na

frente. Assistimos ao Sr. Humberto - Cadeias ou Candeias - não sei se cadeia é o

destino ou o sobrenome -, mas também saiu do IEF algemado. Ouvimos falar sobre

problemas de condenações judiciais de Ministros, problemas com a Justiça. Também

aí Minas saiu na frente, Sr. Presidente. O Secretário Manoel Costa está com os bens

indisponíveis  por  decisão judicial,  e  o Secretário  Carlos  Melles  foi  condenado por

improbidade administrativa, mostrando que no errado, no torto, na corrupção, Minas,

de fato, tem saído na frente, para infelicidade dos mineiros. Nesse Estado de exceção

que ele promoveu em Minas Gerais, descrito aqui tão bem, em cores ainda amenas,

pelo  Deputado Antônio  Júlio,  promoveu-se uma verdadeira atrofia  das  instituições

democráticas. A imprensa foi silenciada pelas vultosas verbas publicitárias oficiais. O

Ministério Público, além de não denunciar os desvios do governo, agora passa a ser

sócio  dele,  aceitando  indicações  para  conselhos  de  empresas  que  estão  sendo

acionadas pelo próprio Ministério Público, como é o caso da Light. E isso sob a voz

silenciosa  das  instituições.  O  Poder  Judiciário  em  Minas  também  não  sentencia

contra os interesses do governo. E o próprio Tribunal de Contas, Sr. Presidente, adota

critérios,  às  vezes  discrepantes,  para  aceitar  nas  contas  do  governo  que  até

despesas da Copasa sejam incluídas como se da saúde fossem. Portanto, é o Estado

de exceção que Minas vive, é o Estado em que as instituições democráticas não

funcionam, em que toda a  máquina  pública  mineira  está  sendo mobilizada numa

campanha presidencial, num culto à personalidade, para fazer suporte a esse delírio,
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a essa obsessão presidencial do Senador, transformando todos nós, mineiros, em

meros  espectadores  desse  culto  à  personalidade,  dessa  campanha  presidencial

custeada  por  nós  mesmos,  pelo  erário  mineiro.  Tudo  isso  é  lamentável,  Sr.

Presidente, e ficamos satisfeitos em ver que ele tem, de fato, essa leitura dessas

relações,  pelo  menos  no  que  se  refere  ao  Legislativo,  e  com  certeza  essa  sua

inspiração não vem das relações do governo federal com o Congresso Nacional, mas

muito mais das relações que ele mesmo instituiu entre o seu governo e a Assembleia

Legislativa. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Devotando  ao  Deputado  Sávio  um  profundo  e  conhecido

respeito, logicamente continuo acreditando que a Assembleia de Minas se pauta pelo

comportamento altivo e pelo espírito republicano.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Queria manifestar meu contentamento com o

governo Anastasia e com o governo Aécio Neves, hoje Senador. Nossa região viveu

um momento histórico na segunda-feira. Tantas e tantas cidades do Sudoeste mineiro

ainda  não  tinham  sua  ligação  asfáltica,  e  naquele  dia,  junto  com  o  Governador

Antonio Anastasia e o Deputado Federal Carlos Melles, Secretário de Obras, fomos à

cidade de São Pedro da União, onde se encerrou a questão. Todas as cidades do

Sudoeste mineiro estão interligadas por uma rodovia asfaltada. São Pedro da União

foi  ligada  a  Juruaia,  num  projeto  que  envolveu  aproximadamente  22km,  com

investimentos de R$30.000.000,00. A estrada é fantástica. O Governador nos deu

essa alegria, quando foi fazer a inauguração em São Pedro da União. Assim, todo a

população da região não passa mais pela humilhação da poeira, na época do sol, e

do barro, na época da chuva. São Pedro da União ganha essa belíssima rodovia. O

Deputado Sávio Souza Cruz falou sobre corrupção no Brasil e disse que Minas sai na

frente,  além  de  citar  o  nosso  Secretário,  Deputado  Federal  Carlos  Melles.  Ele

realmente  está  sendo  processado  porque  apareceu  num  informe  publicitário  -

especificamente em três  fotografias  -  da Prefeitura de São Sebastião do Paraíso,

publicado em uma revista, em que anunciava recursos para o Município. Entre os

investimentos, estavam viaturas para a Polícia Militar,  numa cidade que era muito

violenta e hoje é das mais calmas do Brasil,  graças aos recursos em relação aos

quais o Deputado Federal foi decisivo. Ele está sendo processado porque mostrou
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seu trabalho de trazer verbas para São Sebastião do Paraíso. Ele não está sendo

processado  por  roubo,  por  desvio,  como  hoje  ocorre  no  governo  federal.  São

escândalos  e  mais  escândalos.  Milhões  e  milhões  de  reais  intermediados  por

Ministros e Deputados que roubam o dinheiro público. Graças a Deus, o Secretário

Melles está sendo processado porque houve o entendimento da Justiça de que as

fotografias não deveriam aparecer naquela revista, por ser paga com dinheiro público.

Por orientação da própria Justiça e do advogado, a Prefeitura devolveu do próprio

bolso - na época era a Prefeita Marilda - os R$7.000,00 gastos com a revista. Não

houve qualquer prejuízo ao erário. A intenção, na revista, era mostrar à população a

importância  de  termos  união  e  seriedade  na  gestão,  o  que  mudou  a  forma  de

trabalhar naquele Município. As fotografias publicadas falavam de uma série de ações

do Deputado e sobre o Município de forma geral pelo bem da coletividade. Deputado

Sávio Souza Cruz, Paraíso era uma das cidades mais violentas da região. Em média,

12  pessoas eram assassinadas por  ano e havia  mais de  40 assaltos por mês. A

cidade está há quase 50 meses com apenas três assassinatos e não há mais assalto.

Hoje,  a  cidade  tem  segurança  e  desenvolvimento  diferenciados  graças  a  esse

Secretário,  a  esse  Deputado  Federal,  Carlos  Melles,  e  também  ao  trabalho  que

realizamos  junto  com  a  Prefeita  da  época  e  com  o  Prefeito  Mauro  Zanin.  Hoje,

Paraíso é um exemplo de gestão, um exemplo de como se gasta dinheiro público. Às

vezes, esses processos ocorrem por modos diferentes de interpretar a lei, mas nunca

por  roubo do dinheiro  público.  São ações que continuarão melhorando a vida  de

Paraíso. Isso, às vezes, gera ciúme e inveja, inclusive do nosso concorrente político,

que não nos dá sossego por lá. Nesta casa, ficou como Deputado e nada fez pela

região. Apenas criou formas para tentar prejudicar a gestão. A verdade é que temos

orgulho de ser parceiros do Secretário Carlos Melles, que está sendo processado por

ter  aparecido  em  uma  revista,  mas  não  por  desvio  de  dinheiro  público.  Muito

obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, serei breve. São dois assuntos.

Primeiro, irei rebater o Deputado Sávio Souza Cruz. Vivemos em Estados diferentes,

Sr.  Presidente. O Deputado Sávio Souza Cruz não vive a mesma realidade que o

Estado de Minas. Ele deve viver em outro lugar e está se confundindo. Minas Gerais
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é  hoje  referência  no  Brasil  em  termos  de  gestão  pública.  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel, o nosso Estado conseguiu ser referência no mundo em termos de gestão

pública, fruto da política adotada pelo ex-Governador e hoje Senador Aécio Neves.

Como mineiro,  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  deveria  sentir  orgulho  por  um  ex-

Governador ser possível candidato à Presidência da República. O Deputado é um

dos poucos mineiros - faz parte de uma pequena exceção - que trabalham contra os

interesses de Minas e que não conhece a realidade do nosso Estado. Ele não deve

transitar em nossas rodovias estaduais; não deve percorrer as nossas 853 cidades do

interior,  que  estão  hoje  providas  de  boas  unidades  básicas  de  saúde  e  de  boa

logística para a sua região; não deve saber que houve um incremento e uma melhor

qualidade até mesmo no ensino, mesmo contra a vontade de uma pequena minoria

politizada do sindicato dos servidores da educação; e não deve conhecer os índices

oficiais das diversas regiões que tiveram um salto qualitativo gigantesco ao longo dos

últimos oito anos. A minha Minas, a Minas do Deputado Bonifácio Mourão e a Minas

do Deputado Alencar da Silveira Jr., com certeza, não é a mesma Minas do Deputado

Sávio  Souza  Cruz.  Vivemos  em  Estados  diferentes.  A  nossa  Minas,  Deputado

Bonifácio Mourão,  é a Minas de mais de 90% dos mineiros,  que consideraram o

último e o atual governo como os que fizeram do nosso Estado referência em todas

as áreas. Faço um pleito e um chamamento ao Deputado Sávio Souza Cruz e a

alguns poucos Deputados que ainda resistem em enxergar a nossa Minas de hoje.

Deputado Sávio Souza Cruz, a nossa Minas de hoje é aquela que paga salário em dia

e 13º salário antecipado; que dá aumento aos professores e aos servidores e agentes

da segurança pública;  e que valoriza os  servidores de carreira das mais diversas

áreas. Essa é a nossa Minas Gerais. Convido V. Exa. e os poucos Deputados que

ainda não enxergaram isso a passar a fazê-lo, da mesma maneira como fazem os

mais de 90% dos mineiros. Para terminar, Sr. Presidente, informo que está conosco o

Sr. Evandro Luís Freire, Coordenador de Planejamento Estratégico e Modernização

Fazendária da Secretaria de Fazenda de São Paulo, que, a meu convite, veio a esta

Casa hoje.  De público,  gostaria  de  agradecer-lhe  a  presença.  Daqui  a  pouco,  às

10h30min,  ele  conversará  conosco,  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, sobre o projeto que se tornou lei em São Paulo já há alguns anos,
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referente à nota fiscal paulista. Isso serviu de referência para outros Estados que já

adotaram esse modelo de cidadania fiscal, como o Rio de Janeiro, o Distrito Federal e

Alagoas.  Minas  Gerais,  agora,  segue  o  mesmo  caminho.  Tenho  um  projeto  que

tramita  nesta  Casa  com  o  mesmo  teor  do  que  foi  apresentado  na  Assembleia

Legislativa de São Paulo há alguns anos. O governo do Estado já encaminhou a esta

Casa o Minas Legal, projeto de lei que cria o fundo que nos subsidiará quando for

criado  esse  novo  programa.  Conclamo  e  convido  os  Srs.  Deputados,  as  Sras.

Deputadas  e  o  Deputado  Fabiano  Tolentino,  a  comparecerem,  às  10h30min,  à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, brilhantemente presidida pelo

Deputado Zé Maia, a fim de discutirmos com o Evandro a experiência de São Paulo

nos últimos anos, quanto a essa lei de cidadania fiscal. Com esse debate, saberemos

como esse projeto poderá beneficiar  a população e o Estado de Minas Gerais.  A

população passará a ser fiscal, com direito a retorno no final do ano em sua conta

bancária ou até em desconto no IPVA. O Estado terá, sem dúvida, um incremento

gigantesco em sua arrecadação. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Muito obrigado, Deputado Dinis Pinheiro. Três

assuntos me trazem aqui  neste momento.  O primeiro  diz respeito  ao  projeto  que

apresentei e que acaba com a lei delegada. O meu projeto já está protocolado, e o

Deputado Rogério Correia ainda está colhendo assinaturas para o seu. Gostaria que

isso  fosse  garantido  a  este  Deputado,  autor  do  projeto.  Ontem,  na  reunião,  foi

decidido isso, mas e o governo? É lógico que o governo é favorável. O Aécio fez em

Brasília  e  nós  vamos  fazer  aqui.  O  meu  já  está  protocolado,  Deputado  Rogério

Correia. Não fique vermelho. Quero lembrar a V. Exa., que tem a experiência de anos

aqui, que quem protocola é que tem a autoria. E o meu já está protocolado, aliás vou

passar-lhe o número. V. Exa. Tem que entender que esta Casa tem um Regimento e

que ele dá a autoria para quem protocola. V. Exa., com certeza, vai assinar o meu

projeto e eu lhe darei a coautoria dessa iniciativa para começar a mudar os costumes

nesta  Casa.  Em  segundo  lugar,  Sr.  Presidente,  quero  solicitar  a  V.Exa.  que,

juntamente com toda a Casa, agilizemos o projeto das sacolinhas pelas quais o povo

está pagando, hoje, nos supermercados. Os supermercados estão embolsando essa

economia.  A Câmara de Belo Horizonte fez uma bondade: deu para os donos de
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supermercados esse presente. Sou um Deputado popular por causa do futebol, por

causa do rádio e, nas ruas, as pessoas me param e perguntam como ficará o projeto

da sacolinha e como está o andamento da emenda de V. Exa. que obrigará os donos

de  supermercados  a  darem  as  sacolinhas  de  graça.  Faço  um  apelo  a  todas  as

comissões para agilizarmos esse projeto. Vamos fazer como acontece nos países da

Europa, onde as sacolas são “ad eternum”. As pessoas compram as sacolas uma

única vez e terão a garantia do uso “ad eternum”. O prazo para ganhar a sacola

poderá ser, pelo menos, de dois anos. Tudo isso poderá ser conversado. O terceiro

assunto foi apresentado pelo Deputado Sávio Souza Cruz. Já não aguento mais a

cobrança da imprensa. Ela está sempre me perguntando sobre o Secretário Manoel

Costa,  que  é  do  meu  partido.  O  que  está  acontecendo,  por  que  os  bens  estão

indisponíveis? Eu falei que tinha que apurar. A menina do jornal, então, escreveu isso.

E o ex-Deputado e Secretário Manoel Costa ficou com raiva do Deputado Alencar.

Nos meus 25 anos de vida pública, nunca tive isso. Quem não deve não teme. E,

para parar com essa cobrança do PT, do Deputado Sávio Souza Cruz e de outros,

estou fazendo um requerimento solicitando a vinda do Secretário  Manoel Costa à

Comissão de Fiscalização Financeira  e  Orçamentária  para  dar  explicações.  Darei

essa oportunidade ao Secretário Manoel Costa. Não precisa ser uma CPI. Antes de

instalar  uma  CPI,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  o  Secretário  deverá  se  explicar,

porque quem não deve não teme. Em meu tempo de vida pública aprendi que mentira

tem perna curta.  Se ele  não tem  o  que temer,  basta  dar  explicações.  Na  última

segunda-feira,  no  PDT,  ele  passou  perto  de  mim  e  me olhou  com  cara  feia.  Eu

acredito na seriedade do Secretário  Manoel  Costa.  Acredito  que isso é intriga da

oposição. Sei da seriedade de quem presidiu o PDT. O que não podemos é pedir CPI

para investigar o Deputado Manoel. Então, farei um requerimento para que ele venha

aqui se explicar. Quem não deve não teme. Estou fazendo um favor ao Secretário

Manoel Costa, porque acredito em sua seriedade, honestidade e também em todo o

governo Anastasia. Depois que os Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz

colocaram  a  fotografia  do  ex-Governador  Aécio  Neves  debaixo  do  travesseiro  e

sonham  diariamente  com  ele,  devem  lembrar-se  de  que agora  ele  é  Senador.  O

Senador Aécio Neves está em Brasília. Os Deputados preocupam-se com ele durante
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24 horas: dormem, acordam, tomam café da manhã e almoçam pensando no que vão

falar  sobre o ex-Governador Aécio Neves. Nunca vi um amor tão grande dos dois

companheiros Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz pelo Senador Aécio

Neves. É amor antigo, é amor de paixão dos dois.

O Deputado Elismar  Prado -  Sr.  Presidente,  gostaria,  rapidamente,  de fazer um

comentário muito importante sobre o piso salarial nacional da educação. Finalmente,

foi divulgado ontem, dia 23 de agosto, e publicado hoje, o acórdão tão esperado do

STF.  Está  aqui  o  documento  oficial  que  considera  constitucional  o  piso  salarial

nacional  da  educação.  Farei  a  leitura  de  um  pequeno  trecho.  (-  Lê:)  “2  -  É

constitucional a norma geral que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio

com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para

dispor  sobre  normas  gerais  relativas  ao  piso  de  vencimento  dos  professores  da

educação  básica,  de  modo  a  utilizá-lo  como  mecanismo de  fomento  ao  sistema

educacional  e  de  valorização  profissional,  e  não  apenas  como  instrumento  de

proteção  mínima  ao  trabalhador.  3  –  É  constitucional  a  norma  geral  federal  que

reserva  o  percentual  mínimo de 1/3  da  carga horária  dos  docentes da educação

básica para dedicação a atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade

julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei

nº 11.738/2008.” Então, está aqui a verdade dos fatos. O governo de Minas gastou

dinheiro  público  com  publicidade,  fazendo  propaganda  enganosa,  dizendo  que

respeita a lei do piso, que paga o piso. Está aqui a publicação do acórdão do STF

definindo que o piso se refere ao vencimento básico, que, em Minas, é o pior  do

Brasil,  um  verdadeiro  descaso,  uma verdadeira  vergonha.  Um  professor  de  nível

médio ganha R$369,00, um salário de fome que não podemos aceitar. Queremos o

fim da greve? Sim, porque está causando um prejuízo muito grande, mas apelamos à

imprensa de Minas Gerais para que mostre a realidade nua e crua enfrentada pelos

trabalhadores da educação. É insustentável viver com um salário de fome como esse.

Queremos  uma educação  de  qualidade;  queremos  que  o  País  cresça  e  ofereça

dignidade aos trabalhadores e à sociedade. Estamos aqui com o contracheque da

Profa. Alzira Pereira de Souza Oliveira, documento oficial do Estado de Minas Gerais,

que prova que um professor ganha R$369,89. Está aqui esse documento oficial que
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mostra  toda  a  verdade.  Queremos  que  o  governo  acabe  com  esse  impasse.

Queremos também que o piso salarial  nacional seja pago pelo governo de Minas.

Estive, ontem, Sr.  Presidente, como membro da Frente em Defesa do Metrô para

Belo Horizonte, Contagem, Betim e Ribeirão das Neves, no Ministério das Cidades,

com o Secretário Executivo. Participaram dessa reunião centenas de manifestantes

de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Ribeirão das Neves, que defenderam esse

modelo integrado de metrô, incluindo-se os Municípios citados. Além de movimentos

em função do advento da Copa de 2014, houve movimentos em defesa da saúde e

da educação. Para que as pessoas tenham acesso a trabalho, escolas e hospitais é

necessário que haja um transporte de qualidade. O que assistimos em Belo Horizonte

é um verdadeiro colapso urbano, que é insustentável. Precisamos cobrar do governo

federal  porque  existe  o  PAC  da  mobilidade,  o  PAC  2,  e  há  mais  de

R$40.000.000.000,00 reservados para fazer o PAC da mobilidade. Faremos a disputa

para que Belo Horizonte e região metropolitana sejam contempladas no modelo de

região  metropolitana,  para  incluirmos  as  cidades,  fazendo  a  extensão  até  Betim,

Contagem,  Ribeirão  das  Neves  e  Barreiro  para  enfrentarmos  esse colapso,  esse

caos. O transporte coletivo, além de não ter qualidade, é muito caro, e optou-se, em

dado momento do processo, por uma forma de transporte coletivo que não atende a

sociedade.  Esse erro  foi  muito  grande e  acontece em muitas  cidades,  como em

Uberlândia,  que caminha para um milhão de habitantes.  Mais  de 20  mil  pessoas

chegam a Uberlândia a cada ano, e temos que pensar na cidade para o futuro. A

cidade tem que ser planejada. Infelizmente, isso não ocorre lá. O VLT, veículo leve

sobre trilhos, é totalmente viável em Uberlândia para resolver o problema do trânsito

que já começa a ficar muito grave naquela cidade. Ontem, estivemos no Ministério

fazendo  essa  defesa.  O  Secretário  Executivo  se  comprometeu  a  defender  nosso

movimento. Estiveram lá os Deputados Fred Costa e Maria Tereza Lara, juntamente

com a Maria do Carmo,  Prefeita  de  Betim,  e  defendemos o metrô metropolitano.

Continuaremos nessa briga porque chegaremos a uma situação de insustentabilidade

total em razão da quantidade de veículos e dos problemas de trânsito. Precisamos

retirar veículos da BR-381, por exemplo, para evitar os acidentes. Temos que investir

no transporte de qualidade de massa, que é o metrô. Estou prestando contas da
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nossa viagem à Brasília, reiterando a nossa defesa dos trabalhadores da educação e

divulgando o documento oficial do Supremo Tribunal Federal, que publicou o acórdão

mostrando a verdade dos fatos de uma vez por todas. O vencimento básico é o piso,

que,  em Minas Gerais,  é o pior  do  Brasil.  É  um verdadeiro descaso.  Temos que

respeitar os professores. Fazemos mais um apelo ao governo do Estado para rever e

negociar a fim de darmos um exemplo para o Brasil, respeitando a lei e pagando o

piso salarial nacional para os trabalhadores da educação. Muito obrigado.

O Deputado Ulysses Gomes - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

telespectadores  da  TV  Assembleia.  Quero  dizer  da  nossa  satisfação  em  ver  a

publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal que deixa claro e reafirma o que

foi manifestado anteriormente da seguinte forma: a norma geral federal que fixou o

piso salarial  dos professores do ensino médio com base no vencimento e não na

remuneração  global  é  constitucional.  Fica  evidente,  Sr.  Presidente,  a  partir  da

publicação desse acórdão, a oportunidade do governo para acabar com essa greve.

Vivenciamos, de forma intensa, a procura da negociação antes do nosso recesso.

Está presente o nosso Líder do Governo, que, com muita dedicação, procurou, por

intermédio do diálogo e da sua intervenção, criar um espaço de debate e de diálogo

entre o governo e os professores. Naquele momento isso não foi possível. Lembro

muito  bem  que  a  própria  Secretária  de  Educação,  na  mesa  em  que  estávamos

reunidos, afirmou claramente que o governo só se manifestaria quando o acórdão

fosse publicado. O acórdão foi divulgado ontem e publicado hoje, portanto não há

mais motivos para o governo permanecer nessa disputa de braço em que todos são

prejudicados: o próprio governo, a sociedade, as famílias, os alunos e os próprios

professores,  que são aqueles  que mais  querem que as aulas voltem e  que seus

salários  sejam  dignos  para  oferecer  educação  aos  alunos.  Então,  queria,  nesta

manifestação,  Sr.  Presidente,  conclamar  os  Líderes  desta  Casa,  V.  Exa.  e  nosso

Governador a abrirem mão dessa disputa política - se é que é isso que está em jogo

–  e  a  chamarem  a  categoria,  a  direção  do  sindicato.  Hoje  haverá  aqui  uma

assembleia, que, com certeza, será uma das maiores manifestações ocorridas desde

o início da greve. Queremos que essa atividade seja a porta de entrada para darmos

fim a essa negociação e vermos o reinício das aulas, nossos professores satisfeitos,
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a educação em Minas Gerais sendo, de fato, considerada um investimento prioritário,

com um salário digno e exemplar para os professores. O Deputado Elismar Prado

acabou de manifestar que infelizmente o governo investiu em publicação nos meios

de comunicação, divulgando, de forma enganosa, que pagava além do piso nacional.

Nesta semana,  no “Jornal  Nacional”,  foi  veiculada uma matéria sobre  a greve de

Minas Gerais, e a Secretária de Educação manifestou que o Estado paga 85% além

do piso nacional salarial na somatória dos valores agregados. Voltarei a ler o acórdão

publicado hoje pelo Supremo Tribunal Federal: “É constitucional a norma geral federal

que fixou o piso salarial dos professores de ensino médio com base no vencimento e

não na remuneração global”. O vencimento básico pago em Minas Gerais é, nada

mais nada menos, que R$369,00, valor que está abaixo dos R$1.200,00 aprovados

em lei para o piso nacional salarial.  Agora, está mais do que justo. Foi publicado,

além da lei, o acórdão do Supremo Tribunal Federal, reafirmando que o piso nacional

corresponde  ao  vencimento  básico  dos  professores.  E,  em  Minas  Gerais,

infelizmente, não temos isso. Então, fica aqui, Sr. Presidente, nossa manifestação no

sentido  de  procurar  o  diálogo,  o  entendimento,  sabendo  que  o  que  o  governo

esperava já foi publicado. Agora, só falta concretizar seu compromisso de pagar o

piso nacional aos professores. Espero, hoje, na manifestação, termos uma posição

final do governo no sentido de abrir o diálogo e podermos ver, em Minas Gerais, o

piso nacional implementado. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr.  Presidente -  Vem à Mesa requerimento  do Deputado João Leite  em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

2.124/2011 seja apreciado em primeiro lugar.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Queria encaminhar, mas, antes, queria que V. Exa.

examinasse que não há quórum e encerrasse, de plano, a reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - (- Faz a chamada.)
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O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  29  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum  para  votação,  motivo  pelo  qual  a  Presidência  declara  prejudicado  o

requerimento de inversão de pauta do Deputado João Leite, mas há para a discussão

das demais matérias constantes na pauta. Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 577/2011, do Deputado Gustavo Perrella, que autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Pompéu os imóveis que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro; Deputados

e Deputadas; primeiramente quero lamentar a falta de quórum para a votação de dois

projetos. Estávamos aqui desde o início, não havendo por parte do Bloco Minas sem

Censura posição de obstrução geral. Parece que a base do Senador Aécio Neves

nesta Casa, muito fortalecida, quer obstruir - não sei o motivo –, prejudicando mais

uma vez o Governador Anastasia. Vivemos dizendo isso.

Deputado  Almir  Paraca,  grande  companheiro,  queria  parabenizá-lo  pelo  seu

aniversário. Meus parabéns.

Infelizmente a base do Senador Aécio Neves coloca os seus interesses pessoais, o

seu projeto futuro de ser Presidente da República – não sabemos sequer se vai ser

candidato  -,  acima  dos  interesses  do  Estado.  Vimos  aqui  hoje  exatamente  isso:

prevalecem os interesses pessoais do Senador Aécio Neves sobre os interesses de

Minas Gerais, mesmo que isso prejudique o Governador Anastasia, que agora tem

dois projetos na pauta. Não havia obstrução por parte do Minas sem Censura, mas a

base  do  Aécio  resolveu,  não  sei  por  que  motivo,  não  permitir  a  sua  votação.

Presidente, estou aqui para dar sequência à reunião, por meio da discussão desse

projeto de lei, do Deputado Gustavo Perrella, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Pompéu os imóveis que especifica. Sem sombra de dúvida, é um

projeto importante.

Sr. Presidente, queria apenas dizer que, nos debates de hoje, chegamos a algumas

conclusões. É bom que os telespectadores da TV Assembleia tomem conhecimento

delas. A primeira é que o piso nacional do magistério federal não é o apresentado
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pelo Deputado Rômulo, de R$900,00. O Deputado Adelmo mostrou um contracheque,

e  o  piso  federal  é  de  R$1.187,00,  como o  Rômulo  pôde  comprovar.  Está  claro,

portanto, que o piso nacional é esse, apesar de não ser o ideal.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Deputado Rogério Correia, estamos

discutindo a autorização de doação de imóvel em Pompéu, por  sinal  uma grande

bacia leiteira, mas que não tem nada a ver com piso salarial.

O Deputado Rogério Correia* - Presidente, houve um momento nesta reunião em

que  várias  questões  de  ordem  foram  levantadas.  Como  a  Presidência  foi  muito

flexível e permitiu a todos que as fizessem, também me permiti desviar um pouco do

assunto, apenas para esclarecer essa questão, senão os telespectadores vão pensar

que o piso nacional é de R$900,00. Mas o Deputado Rômulo Viegas veio aqui e pôde

comprovar que é de R$1.187,00, bem maior do que o de R$369,89, conforme este

contracheque de uma professora que está em greve há 70 dias.

Sr. Presidente, permita-me apenas 1 minuto. Hoje foi publicado o acórdão sobre o

piso salarial do magistério. O Supremo entende que é constitucional a norma geral

federal  que  fixou  o  piso  salarial  dos  professores  do  ensino  médio  com  base  no

vencimento,  e não na remuneração global.  É  competência da  União dispor  sobre

normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores de educação básica,

de  modo  a  utilizá-lo  como mecanismo de  fomento  ao  sistema educacional  e  de

valorização  profissional,  e  não  apenas  como instrumento  de  proteção  mínima do

trabalhador.  Podem,  então,  os  professores  de  toda  Minas  Gerais  e  do  Brasil

comemorar. O piso agora é lei e foi publicado em acórdão.

Sr. Presidente, é triste o governo, sabedor de que esse acórdão seria publicado

hoje, fazer o anúncio de que não respeitará o piso e propor aos professores reajustes

no subsídio. É lamentável,  Deputado Almir Paraca. O governo usa de um artifício

desonesto, do ponto de vista intelectual - sabendo que o acórdão seria publicado hoje

-, e lança uma proposta de reajuste de 5% no subsídio para tentar enganar o povo de

Minas Gerais, jogando-o contra os professores, sabendo que hoje, pela manhã, seria

publicado, como lei, o piso salarial.

Sr.  Presidente,  os  professores  aceitam  R$712,00  se  for  feita  pelo  governo  a

proposta de transformar as 40 horas em 24 horas. Isso implica uma diferença de
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3,44% na folha, mas o governo do Estado parece querer uma queda de braço com os

professores, prolongando a greve. E são milhões de alunos sem aula, milhares de

professores sem aula, professores que fizeram opção pelo piso de R$712,00, e não

pelo subsídio. O impacto financeiro é de 3,44%, e qualquer governo pode negociar

isso, mesmo que o Senador Aécio Neves tenha deixado uma herança maldita para o

Governador Anastasia, que é a dívida de R$70.000.000.000,00 e o Estado falido. Mas

não está falido a ponto de não poder negociar com os professores esse piso salarial

de R$712,00, considerando-se a jornada de 24 horas. Essa jornada foi aprovada pelo

Sindicato numa atitude de flexibilização, porque o correto seriam R$1.597,00 para 24

horas semanais.

Estou dizendo isso para que os professores e o nosso povo saibam da dimensão

real do que está acontecendo em Minas Gerais, da intransigência do governo, que

agora coloca o Sindicato numa situação ainda mais difícil. Hoje haverá assembleia

dos professores, e não há como recuarem da greve no momento em que fica claro

que têm razão, aliás, segundo lei nacional. O governo deveria ter anunciado ontem -

e fazê-lo novamente hoje - o seguinte: reconheço o acórdão da lei federal e vou pagar

de acordo com ele. Feito isso, os professores retornam às aulas. Agora é lei federal.

O  governo  do  Estado  não  pode  obrigar  o  professor  a  abrir  mão  de  um  direito

reconhecido  pelo  Supremo e  a  aceitar  o  subsídio,  perdendo  todas  as  vantagens

adquiridas ao longo de sua vida. Os professores ganharam esse direito na Justiça.

Primeiro, adquiriram o direito com base em uma lei federal, e foi uma mobilização

intensa. O Presidente Lula sancionou a lei - aliás ele veio aqui, na semana passada, e

disse: “É lei e tem de ser cumprida”. Uma vez feito isso, Governadores entraram na

Justiça dizendo que a lei não valia, ao que a Justiça replicou: vale. Agora o governo

do Estado diz que não paga, e o professor, se quiser, aceita o subsídio e assina um

documento dizendo que abrirá mão de suas vantagens. É isso o que o governo está

querendo.

Não sei se os telespectadores que não são professores estão nos entendendo. O

professor adquiriu um direito legal, estabelecido nacionalmente. O Supremo julgou a

reivindicação do professor e reconheceu que é seu direito receber de acordo com o

piso nacional, sobre o qual incidirão suas vantagens. Mas o que o governo do Estado
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quer?  Que o  professor  assine  um papel,  diga  que abre  mão das  vantagens  que

adquiriu ao longo de sua vida e receba um subsídio inferior à soma do piso mais as

vantagens  que possui.  Nenhum trabalhador  faria  isso.  Portanto,  dirijo-me a vocês

pedindo que compreendam os professores e que coloquem sob a responsabilidade

do Prof. Anastasia e do Senador Aécio Neves a greve de Minas Gerais e o que os

alunos  têm  passado  por  esse  motivo.  Que  essa  situação  seja  debitada  sob  a

responsabilidade ou irresponsabilidade desse governo.

Sr. Presidente, sempre que entramos no debate dos problemas mineiros, a base do

Senador Aécio – o Anastasia não tem base na Assembleia ou parece ter uma base

inferiorizada, porque os seus projetos não são votados - faz questão de não colocar

isso como prioridade. Infelizmente esse é o quadro que queria deixar claro, para que

fique nos devidos lugares o que está acontecendo.

Sr. Presidente, o projeto do Deputado Gustavo Perrella autoriza o Poder Executivo

a doar ao Município de Pompéu os imóveis que menciona. Há um imóvel com área de

410m2  e  um  imóvel  de  352m2,  que,  segundo  o  projeto,  serão  revertidos  ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos, a lavratura da escritura pública

de  doação  não ocorrer.  Ele  justifica  que esse projeto  tem  por  objetivo  a  doação

desses imóveis à administração municipal de Pompéu. Estive em Pompéu outro dia e

quero mandar um abraço para o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Houve  uma  boa  reunião  lá,  em  que  discutimos  a  reforma  agrária,  a  agricultura

familiar. Então quero mandar um abraço a todos os cidadãos e cidadãs de Pompéu,

ao Presidente do Sindicato e a toda a sua equipe, que prestam um enorme trabalho

comunidade do Município. A administração municipal poderá construir um prédio para

abrigar um laboratório municipal, uma farmácia básica e uma unidade de saúde da

família, com o programa de saúde bucal. Com isso, haverá ampliação do atendimento

à  população,  que  será  beneficiada  com  medidas  que  atenderão  às  normas  da

Vigilância Sanitária.

O projeto é muito bom, tem um motivo justo, então evidentemente votaremos a seu

favor, Sr. Presidente. Quero também mandar um abraço para o Prefeito de Pompéu.

Estive  lá  com  o  Deputado  Vanderlei  Miranda  e  com  o  Deputado  Padre  João.

Visitamos,  além  do  Sindicato,  a  Prefeitura.  O  Prefeito  nos  apresentou  algumas
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demandas, muitas na área da saúde. O Deputado Perrella está de parabéns, pois

está  aprovando  um  projeto  que  doará  dois  terrenos  ao  Município  para  que  a

população possa ter unidade de saúde da família, laboratório municipal com farmácia

básica e saúde bucal. Isso melhorará o atendimento à população carente de Pompéu.

Aproveito a presença do Deputado Alencar da Silveira Jr. para lhe dizer que estou

esperando a assinatura  de V.  Exa.  na  proposta de emenda que apresentei  nesta

Casa desde 10 de fevereiro. A proposta termina com as malditas e malfadadas leis

delegadas, que tanto poder tiram do nosso Parlamento, leis de que o Senador Aécio

Neves  usou  e  abusou  de  forma  indevida.  Com  elas  ele  criou  secretarias,

subsecretarias, mais de 1.500 cargos, gastou dinheiro público e, agora, diz que não

tem dinheiro para pagar os professores. Ele deixou o Anastasia, coitado, num estado

de miséria. Foi o Senador Aécio Neves, useiro e vezeiro de leis delegadas. Agora V.

Exa. compreendeu isso e está contra a vontade do Senador Aécio Neves. Finalmente

V. Exa. viu que isso precisa terminar. Antes tarde do que nunca. Estou esperando que

V. Exa. assine, portanto, a minha emenda datada de 10 de fevereiro. Aqui na Casa

ocorre  isso:  se  não  é  o  autor  do  projeto,  o  Deputado  não  vai  lá  pegá-lo.  Estou

colhendo assinaturas desde 10 de fevereiro. Não acredito que o Deputado Alencar da

Silveira Jr. vai pegar o meu projeto e transformar em dele. Esse caso nunca vimos

nesta Casa. Sei que o Deputado Alencar vai compreender isso, e vamos conseguir

juntos terminar com as famigeradas leis delegadas, de que o Senador Aécio Neves

tanto usou e abusou.

Sr.  Presidente,  esse projeto de lei  que o Deputado Perrella  nos apresenta para

votação nesta Casa é importante. O Deputado Perrella tem uma sensibilidade muito

grande  com  as  questões  da  saúde  pública,  com  o  Município  de  Pompéu,  e  lhe

daremos evidentemente apoio na aprovação desse projeto.

Sr. Presidente, pela importância do projeto do Deputado Gustavo Perrella, teríamos

de ter um quórum maior para discuti-lo. Como V. Exa. pode averiguar, não há quórum

para o prosseguimento da reunião e para uma discussão mais aprofundada acerca

desse projeto. Também gostaria de citar outros assuntos, mas, como não fazem parte

do projeto – V. Exa. pediu que eu me atenha apenas ao conteúdo do projeto -, não o

farei. Falei um pouco da educação, porque, como V. Exa. sabe, a nossa situação é
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grave. São mais de 70 dias de greve, os professores vêm para cá.

Sr. Presidente, apenas para alertar, o governo tem que mandar o projeto de lei para

esta Casa. Faço um apelo ao Líder Luiz Humberto Carneiro - criamos uma comissão

de negociação nesta Casa – para que, mais uma vez, converse com o governo. A

comissão se propôs a conversar com o próprio Governador sobre o recurso para o

subsídio que ele disse que vai destinar em abril do ano que vem. Que o Governador

faça uma reunião agora com essa comissão do Estado, antes de mandar o projeto de

lei do subsídio para esta Casa, e envie o projeto de lei do piso. Aí, ele seria votado

em tempo recorde,  com acordo entre  os  Deputados.  Isso  evitaria  que a base do

governo, já tão fragilizada pelos interesses do Senador Aécio Neves, ficasse exposta

a um movimento antipático aos professores, que não receberia o piso nacional, que

hoje é lei e obrigação do Estado.

Peço a  V.  Exa.  que interceda  junto  ao  Presidente  desta  Casa e  ao  Líder  Luiz

Humberto  Carneiro  para  que  possamos  conversar  com  o  Governador  Anastasia.

Tenho certeza de que, se conversarmos com ele durante meia hora, vamos mostrar

as vantagens do piso, tanto para os professores quanto para ele, politicamente, e

para a Assembleia Legislativa.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério  Correia -  Peço a  V.  Exa.  que encerre,  de  plano,  a  nossa

reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  ordem  do  dia  já

publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/8/2011

Às 11h14min,  comparecem na Sala  das Comissões  os Deputados Sávio Souza

Cruz,  Carlos  Henrique  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Antônio  Carlos
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Arantes, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos

Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  da  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios dos Srs. Paulo Rogério Ayres Lage apresentando sua contribuição com dados

e  sugestões  a  respeito  de  questões  do  setor  minerário;  José  Fernando  Coura,

Presidente do Sindiextra, encaminhando análise feita por esse Sindicato e pela Fiemg

acerca da “Proposta de Marco Regulatório da Mineração”, elaborada pela Secretaria

de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia; e

do Brig.-Ar José Magno Resende de Araújo, Comandante do Centro de Instrução e

Adaptação  da  Aeronáutica,  do  Ministério  da  Defesa,  solicitando  a  divulgação  da

seleção de estagiários na área de manutenção de aeronaves. O Presidente acusa o

recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº  835/2011,  no  1º  turno,  do  qual  designou como

relator  o  Deputado  Carlos  Henrique.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, é aprovado o

Requerimento nº 1.287/2011 e rejeitado o Requerimento nº 1.236/2011. Passa-se à 3ª

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  dos  Deputados  Tiago  Ulisses  em  que  pleiteia  sejam  solicitadas

informações  à  empresa  Energiza,  fornecedora  de  energia  à  população  de

Manhumirim, sobre o precário atendimento ao consumidor do Município; Sávio Souza

Cruz em que solicita seja realizada audiência pública com o objetivo de discutir  a

instalação de Pequenas Centrais Hidrelétricas no Estado, principalmente no que diz

respeito aos impactos socioambientais decorrentes da sua implantação e à isenção

do pagamento de compensação financeira por parte desses empreendimentos; Ivair

Nogueira  e  Antônio  Júlio  em  que  solicitam  seja  feito  um  levantamento  das

mineradoras que atuam na região de Congonhas e que cumprem as exigências da
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legislação  ambiental  e  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública,  com  os

convidados que mencionam, para discutir o termo de compromisso firmado com o

Ministério Público com os dados dos impactos negativos que a atividade mineradora

causa em Congonhas e a repercussão do decreto assinado pelo Prefeito Municipal de

Congonhas e esclarecer como será o funcionamento da rede que vai  monitorar a

atividade das empresas mineradoras e punir  aquelas que extrapolam os limites de

poluição permitidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente; Rogério Correia (2)

em que solicita seja encaminhada à Vale cópia das notas taquigráficas ou vídeo da

audiência pública realizada em Mariana, em 22/6/2011, para que tome conhecimento

das insatisfações e preocupações sobre a intenção de reativação da Mina Del Rey; e

seja realizada reunião  de  audiência pública para debater  e obter  esclarecimentos

sobre o Acordo de Acionistas da Cemig, assinado em 1º/8/2011, envolvendo o Estado

e a AGC Energia S.A., além de expor o planejamento da Companhia em relação à

manutenção e expansão das redes aéreas e subterrâneas para enfrentar as quedas

constantes  de  energia  e  explosão  de  bueiros,  entre  outros  problemas;  Carlos

Henrique (3) em que solicita seja encaminhado pedido de providências ao Instituto

Mineiro  de  Gestão  das  Águas  para  promover,  com  urgência,  a  classificação  dos

corpos de água situados nos Municípios de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de

Minas  e  Dom  Joaquim,  tomando  como  parâmetro  a  qualidade  das  águas  dos

Córregos Zalú, São José de Campinas, da Onça e Taporoco; seja encaminhado ofício

ao Presidente da Unidade Regional Colegiada do Jequitinhonha para que esclareça o

questionamento  contido  no  no  item  3.2  do  documento  "O  Projeto  Minas-Rio  e  o

desafio  do  desenvolvimento  territorial  integrado  e  sustentado:  a  grande  mina  em

Conceição do Mato Dentro", segundo o qual as entidades que tinham poder de voto

no processo de licenciamento ambiental desse empreendimento, de responsabilidade

da Anglo American, não levaram a discussão da matéria para exame do Conselho

Estadual  da  Reserva  da  Biosfera  da  Serra  do  Espinhaço;  seja  encaminhado  à

Superintendência  Regional  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  do

Jequitinhonha pedido de informações sobre a observância pela Anglo American, no

empreendimento denominado "Projeto Minas Rio",  referente à lavra de minério de

ferro no Município de Conceição do Mato Dentro, do Plano Diretor desse Município e
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do respeito aos limites de unidades de conservação da natureza federais, estaduais e

municipais  localizadas  na  região;  Pompílio  Canavez  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de informações sobre a média mensal de cortes de

energia por falta de pagamento realizados no Estado, sobre o perfil socioeconômico

predominante das famílias  que se encaixam nessa situação,  sobre  as  regiões  do

Estado onde o corte por falta de pagamento é mais frequente e sobre o tempo médio

que as famílias levam para regularizar sua situação e ter a energia religada; Rogério

Correia e Pompília Canavez em que solicitam seja encaminhado à Cemig pedido de

informações sobre a política de tarifa social praticada pela empresa; e Sávio Souza

Cruz  e  Carlos  Henrique  em  que  solicitam  seja  encaminhada  cópia  das  notas

taquigráficas  da  4ª  Reuniião  Extraordinária  desta  Comissão  à  Semad  e  em  que

solicitam a essa Secretaria que esclareça os questionamentos apresentados pelos

representantes da sociedade civil presentes ao evento, em relação ao licenciamento

ambiental do Projeto Minas-Rio, de responsabilidade da Empresa Anglo American.

Foi  adiada  a  votação,  a  pedido  do  Deputado  Duarte  Bechir,  dos  seguintes

requerimentos  dos  Deputados  Rogério  Correia  (5)  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente para que o

Ministério  Público  possa  apresentar  a  proposta  de  regionalização  de  áreas

mineradoras no Estado; seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a

Comissão de Meio Ambiente para debater os possíveis impactos ambientais e sociais

causados  pela  mineração  nas  comunidades  quilombolas  do  Estado;  seja

encaminhado aos órgãos ambientais envolvidos no processo de discussão sobre a

reativação da Mina Del Rey, em Mariana, pedido de providências para que garantam

ampla participação popular nas audiências públicas que venham a ser realizadas;

seja  realizada  reunião  desta  Comissão,  com  a  presença  de  representantes  da

Prefeitura de Mariana, da Câmara Municipal de Mariana, da Promotoria do Ministério

Público,  da  Vale,  de  entidades  da sociedade  civil  do  Município  de  Mariana e  da

Comissão da Câmara Federal de Minas e Energia, para tratar da intenção da Vale de

reativar  os  trabalhos  da  Mina  Del  Rey;  e  seja  encaminhado  à  Vale  pedido  de

providências para que encaminhe a esta Comissão cópia da documentação requerida

pelo Sr. Antônio Carlos de Oliveira, Promotor de Justiça da Comarca de Mariana; e
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Duarte Bechir em que solicita seja encaminhado ofício à Cemig parabenizando-a pelo

pronto  atendimento  às  múltiplas  ocorrências  de  queda  de  energia  ocorridas  no

Estado, em 9/6/2011, em função dos fortes ventos que se abateram sobre o território

mineiro. A Presidência deixa de apreciar requerimento do Deputado João Leite em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade de debater

as  denúncias  de  utilização  política  do  Programa  Luz  Para  Todos  no  Estado,

gerenciado pela Furnas Centrais Elétricas, nos termos do art. 284, I, combinado com

o art. 120, XII, do Regimento Interno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Tiago Ulisses, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Rômulo Viegas.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/8/2011

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Sebastião Costa, Bruno Siqueira, André Quintão, Cássio Soares, Delvito

Alves  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica o recebimento da seguinte correspondência: do Deputado André Quintão,

justificando sua  ausência  na  reunião  desta  Comissão  do  dia  16/8/2011,  e  do  Sr.

Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição,  Justiça e Cidadania do

Senado Federal, publicada no “Diário do Legislativo” do dia 18/08/2011. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2276, 2280, 2285, 2293 e 2297/2011 (Deputado

André  Quintão);  2283,  2288,  2292  e  2295/2011(Deputado  Bruno  Siqueira);  2282,

2284,  2286,  2289,  2291  e  2300/2011  (Deputado  Cássio  Soares);  2272,  2277  e

2299/2011(Deputado Delvito Alves); 2273, 2275, 2278, 2290 e 2296/2011 (Deputado
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Luiz Henrique); 2279, 2287 e 2294/2011 e Projeto de Lei Complementar nº 18/2011

(Deputada Rosângela Reis); e 2298/2011(Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,

legalidade e juridicidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 1.586 e 2.006/2011

(relator: Deputado André Quintão); em turno único dos Projetos de Lei nºs 1.846/2011

com a Emenda nº 1 e 1.982/2011 (relatora:Deputada Rosângela Reis); em turno único

do Projeto de Lei nº 1.864/2011 com a Emenda nº 1- registra-se voto em branco do

Deputado Delvito Alves -; e no 1º turno dos Projetos de Lei nºs 177, 737, 1.260/2011,

todos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Cássio Soares, o primeiro em

virtude de redistribuição); em turno único do Projeto de Lei nº 2.076/2011, e no 1º

turno do Projeto de Lei nº 218/2011 com as Emendas nºs 1 a 3 (relator: Deputado

Luiz Henrique); 1.912/2011 com as Emendas nºs 1 e 2, 1.955 e 1.997/2011 com a

Emenda  nº  1  (relator:  Deputado  Delvito  Alves).  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade

e  antijuridicidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  7/2011  (relator:  Deputado

Delvito  Alves);  1.911,  16,  20/2011-  registra-se  voto  contrário  do  Deputado  André

Quintão aos pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 16 e 20/2011- (relator: Deputado

Sebastião Costa);  492/2011 (relator:  Deputado Luiz Henrique);  1.165/2011 (relator:

Deputado Cássio Soares). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 9, 14, 892, no

1-º  turno,  deixam de ser  apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de

prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado  Sebastião  Costa.  São  convertidos  em

diligência à Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de Lei nº 29/2011, à Secretaria

de Estado da Fazenda os projetos  de  Lei  nºs  402 e  422/2011 e à  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão o projeto de Lei nº 2.220/2011 (relator: Deputado

Delvito Alves); à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Polícia Militar o

Projeto de Lei nº 84/2011, à Secretaria de Estado de Saúde os Projetos de Lei nºs

1.166 e 1.213/2011, à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria de Estado de

Educação o projeto de Lei nº 1.191/2011, à Secretaria de Estado de Cultura e ao

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais a ao Conselho
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Municipal  de  Cultura  o  projeto  de  Lei  nº  1.494/2011,  à  Secretaria  de  Estado  da

Fazenda o projeto de Lei nº 1.516/2011, ao DER e ao Prefeito Municipal de Antônio

Dias o Projeto de Lei nº 2.117/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique); ao autor e à

Secretaria de Meio Ambiente o Projeto de Lei nº 440/2011, ao autor o projeto de Lei

nº 1.810/2011(relator: Deputado Sebastião Costa); à Secretaria de Estado de Saúde

os Projetos de Lei nºs 1.188 e 1.242/2011, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente

e  Desenvolvimento  Sustentável  e  ao  DER-MG  o  Projeto  de  Lei  nº

1.965/2011(Deputada Rosângela Reis); à Secretaria de Estado da Fazenda o Projeto

de Lei nº 1.402/2011, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito

Municipal  de  Itajubá  o  Projeto  de  Lei  nº  2.089/2011  (relator:  Deputado  Cássio

Soares); à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao autor o Projeto de

Lei nº 2.196/2011 e ao DER-MG o Projeto de Lei nº 2.169/2011 (relator: Deputado

André Quintão). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 325 e 418/2011 , no 1-º

turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de prazo

regimental pelo relator, Deputado Delvito Alves. Os Projetos de Lei nº s 482, 1.049,

1.176, 1.266 e 2.028/2011 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do

Deputado Cássio Soares, aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos

de Lei nºs 947 e 2.219/2011, no 1-º turno, deixam de ser apreciados em virtude de

solicitação de prorrogação de prazo regimental pelo relator, Deputado Cássio Soares.

Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Delvito Alves, que conclui pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1 do Projeto

de Lei nº 1.023/2011, no 1-º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado

André Quintão. Os Projetos de Lei nºs 1.615 e 2.126/2011 são retirados da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. O

parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.621/2011, no 1-º turno, deixa de ser apreciado em

virtude  de  solicitação  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado

André Quintão. O Projeto de Lei nº 1.659/2011 é retirado da pauta, atendendo-se a

requerimento do Deputado André Quintão, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
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constitucionalidade,  legalidade  e  juridicidade  dos  projetos  de  Lei  nºs  2.021  e

2.075/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão);  967,  1.710,  2.019,  2.023,  2.025  e

2.062/2011  (relator:  Deputado  Cássio  Soares);  1.624,  2.004,  2.017  e  2.079/2011

(relatora:  Deputada  Rosângela  Reis);  1.245,  2.033,  2.040,  2.052,  2.073  com  a

Emenda nº 1 e 2.097/2011 (relator: Deputado Delvito Alves); 1.904 com a Emenda nº

1, 2.013, 2.049, 2.055, 2.066, 2.068, 2.084 e 2.094/2011 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado André Quintão, em virtude de redistribuição) e 2.044 e 2.047/2011 (relator:

Deputado  Luiz  Henrique).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam

baixados ao autor  os  Projetos  de Lei  nºs  2.000 e 2.002/2001 e ao Secretário  de

Estado de Saúde o Projeto de Lei nº 2.115/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada em 25/08/2011, às

9h30m, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Rogério Correia - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.957/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Alcoólicos Anônimos Grupo Nova Esperança,

com sede no Município de Cachoeira de Pajeú.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça  analisou  preliminarmente  a  proposição e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.957/2011 tem por objetivo seja declarada de utilidade pública

a  Associação  dos  Alcoólicos  Anônimos  Grupo  Nova  Esperança,  com  sede  no

Município de Cachoeira de Pajeú, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem  por  escopo  apoiar  e  incentivar  a  recuperação  das  pessoas  dependentes  do

álcool.

A  instituição  constitui-se  em  uma  irmandade  em  que  homens  e  mulheres

compartilham suas experiências, forças e esperanças na solução de seu problema

comum e se ajudam na recuperação do alcoolismo; atende a todos que procuram

suas  orientações;  promove  reuniões  semanais  para  conscientização  de  seus

atendidos.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Alcoólicos

Anônimos Grupo Nova Esperança na prevenção e no combate do uso do álcool,

consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.957/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Neider Moreira, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

28/2011

Comissão Especial

Relatório

De autoria  de  um terço  dos  membros da  Assembleia  Legislativa  e  tendo como

primeiro signatário o Deputado Durval Ângelo, a proposição em epígrafe acrescenta o

art. 300 e revoga o inciso III do art. 139 da Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 4/8/2011, a proposição foi distribuída a esta

Comissão para receber parecer, conforme o disposto no art. 111, I, “a”, do Regimento

Interno.
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Fundamentação

A proposta em epígrafe acrescenta à Constituição do Estado o art. 300, segundo o

qual o Estado deverá manter Sistema Estadual de Trânsito organizado nos termos da

lei.  As  políticas  e  ações  do  Sistema  Estadual  de  Trânsito  deverão  atender  aos

princípios de preservação e de defesa da vida, da saúde e do meio ambiente. No

âmbito  de  atuação  de  tal  sistema,  competirão  à  Polícia  Civil  exclusivamente  as

funções de polícia judiciária e de apuração das infrações penais.

Conforme  consta  na  justificação  da  proposta,  ela  é  resultado  dos  trabalhos  da

Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Penitenciário do Estado, instalada em

1997, e almeja atender ao clamor social por mudanças na estruturação dos órgãos de

segurança, “o que não se concebe sem a reordenação do sistema de segurança dos

órgãos de trânsito”.

Ademais,  a  referida  proposta  pretende  revogar  o  inciso  III  do  art.  139  da

Constituição do Estado, cuja redação atual transcreve-se abaixo:

“Art.  139  -  À  Polícia  Civil,  órgão  permanente  do  Poder  Público,  dirigido  por

Delegado  de  Polícia  de  carreira  e  organizado  de  acordo  com  os  princípios  da

hierarquia e da disciplina, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções

de polícia judiciária e a apuração, no território do Estado, das infrações penais, exceto

as militares, e lhe são privativas as atividades pertinentes a:

I - polícia técnico-científica;

II - processamento e arquivo de identificação civil e criminal;

III - registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor”.

Ainda seguindo a linha de argumentação que justificou a proposta em análise, à

Polícia Civil incumbem, nos termos do art. 144, § 4º, da Constituição da República, as

funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. O

referido art.  139 da Constituição do Estado,  além de conferir  à Polícia Civil  essas

mesmas  atribuições,  atribuiu-lhe  atividades  de  caráter  não  policial  quais  sejam  o

registro  e  o  licenciamento  de  veículo  automotor  e  habilitação  de  condutor.  Tais

atividades, com efeito, nada têm a ver com a atividade desta instituição de, após a

prática de infração penal,  recolher elementos que a elucidem para que possa ser

instaurada a competente ação penal contra os autores do fato.
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A propósito,  cabe citar  trecho da justificação que acompanha a proposta, e que

lembra, com propriedade, as lições de Hely Lopes Meirelles (“Direito Administrativo

Brasileiro”, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,1966): “Polícia Judiciária é a

que se destina precipuamente a reprimir infrações penais (crimes e contravenções) e

a  apresentar  os  infratores  à  Justiça,  para  a  necessária  punição.  Em face de sua

missão  específica,  a  polícia  judiciária  se  exterioriza  em  corporações  armadas  e

especializadas em repressões, prevenções e investigações criminais, sob a forma de

forças militarizadas, polícias civis, polícias de choque, polícia técnica e outras mais.

Atua como serviço de vigilância e de manutenção da ordem pública interna e efetua

prisões em flagrante delito ou em cumprimento de mandados judiciais. Além disso,

destina-se  a  garantir  a  execução  das  determinações  judiciárias  e  administrativas,

quando  requisitada  pelas  autoridades  competentes.”.  Desde  a  promulgação  da

Constituição da República de 1988, a Polícia Civil  cuida das atividades de polícia

judiciária,  só  devendo  ser  acionada  após  a  prática  de  um  ilícito  penal,  após  a

repressão imediata feita  pela Polícia Militar  na sua atividade de polícia ostensiva,

administrativa. Como observa Álvaro Lazzarinni (“Estudos de Direito Administrativo”,

Escola Paulista de Magistratura - “Coletânia Jurídica da Magistratura” - 2. ed., São

Paulo: RT, 1996), igualmente mencionado na justificação da proposta em epígrafe, a

atividade-fim da Polícia Civil  ficou sendo só a polícia judiciária,  nos estritos limites

previstos no art. 144, § 4º, da Constituição da República, não podendo nem devendo,

por isso, exercer aquela de polícia administrativa, nos melhores termos da doutrina

nacional e estrangeira.

A propósito,  a Lei  Federal  nº  9.503,  de 1997,  que institui  o  Código de  Trânsito

Brasileiro,  não prevê competências  de natureza administrativa  para  a Polícia  Civil

nem a define como órgão executivo estadual de trânsito. Em decorrência, a Polícia

Civil  não  integra  o  Sistema Nacional  de  Trânsito,  previsto  no  art.  23  do  referido

Código e composto por diversos órgãos, as polícias militares inclusive. Ainda como

mostram os autores da  proposta  em exame, “esse é também o entendimento do

Departamento Nacional de Trânsito - DNT - sobre a questão. Em consulta feita pela

Prefeitura Municipal de Santa Luzia, o DNT respondeu que a apuração das infrações

de  trânsito  é  da  competência  exclusiva  dos  órgãos  e  das  entidades  do  sistema
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estadual  de  trânsito,  no  âmbito  de  suas  respectivas  jurisdições,  e  que  à  polícia

judiciária  cabe  a  apuração  dos  crimes  de  trânsito.  Além  dessas  considerações,

verifica-se  que  o  desvirtuamento  da  função  precípua  da  Polícia  Civil  implica  o

enfraquecimento da  própria  polícia  no  exercício  de  sua atividade-fim,  qual  seja a

investigação criminal.  Isso acontece, por exemplo, quando policiais civis,  treinados

para  apurarem  ilícitos  penais  e  investigarem  criminosos,  são  designados  para  o

exercício de uma atividade tipicamente administrativa do Estado, como o exame de

candidatos à obtenção de carteiras de habilitação. Além de estarem assumindo um

papel que não é deles, esses policiais deixam a polícia desfalcada na sua atividade-

fim, pois poderiam estar cuidando da investigação dos inúmeros crimes cometidos

diuturnamente”.

De acordo com as palavras dos parlamentares signatários, “no Estado de Minas

Gerais, além da administração dos Detrans, a Polícia Civil se desvia da sua função

precípua para outras atividades. A manutenção de presídios e presos sob sua guarda

é atividade que vem sendo insistentemente questionada, pois contraria o disposto no

art.  170  da  Lei  de  Execuções  Penais,  que  dá  à  Secretaria  de  Justiça  essa

competência,  e  a  Lei  nº  12.895,  de  1998,  que  determina  a  transferência  da

administração  dos  estabelecimentos  penais  sob  o  controle  da  Polícia  Civil  para

aquela Secretaria”. Ademais, como eles ressaltam, “o controle da Polícia Civil sobre a

perícia oficial também foi questionado pela Comissão Parlamentar de Inquérito que

apurou irregularidades no sistema penitenciário, a qual chegou a apresentar proposta

de emenda à Constituição dando autonomia à polícia técnico-científica. As falhas no

exercício adequado das atividades administrativas relacionadas com o trânsito têm

gerado sérios problemas para o cidadão e para o Estado. O descontrole sobre as

multas, apurado pela Auditoria-Geral do Estado, em relatório apresentado em 1995,

causa  prejuízos  incalculáveis  aos  cofres  públicos,  já  profundamente  debilitados  e

incapazes de financiar a manutenção de nossa extensa malha viária. A emissão de

carteiras falsas ou facilitadas é uma prática quase corriqueira em diversas delegacias

do Estado, conforme vem comprovando o trabalho da CPI da Carteira de Habilitação.

Um grande número de inquéritos está aberto na Corregedoria-Geral de Polícia para

apurar o envolvimento de policiais civis em fraudes na administração do trânsito. A
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falsificação de guias de IPVA, o registro de carros roubados e até mesmo assassinato

relacionado  com  o  esquema  de  facilitação  de  carteiras  foram  noticiados

insistentemente  pela  imprensa.  Uma  das  consequências  desse  descontrole  está

ainda  no  elevado  número  de  acidentes  de  trânsito  envolvendo  motoristas  com

carteiras  fraudadas  nas  próprias  delegacias.  Nos  últimos  anos  ocorreu  um

extraordinário aumento do número de veículos automotores e de condutores. Existem

no Estado cerca de  3  milhões de veículos  cadastrados,  e  a  receita orçamentária

anual relativa ao trânsito está em torno de R$370.000.000,00. As atividades relativas

a essa matéria exigem um órgão moderno com um alto nível de organização e de um

corpo  de  técnicos  especializados  em  áreas  como  educação  para  o  trânsito,

engenharia de trânsito, administração pública e informática, entre outras. Sem esses

cuidados, o Estado corre o risco de perder o controle sobre suas próprias instituições,

seus funcionários e seus recursos, como em parte já vem ocorrendo”.

Pode-se concluir, sem sombra de dúvida, que o papel constitucional assegurado à

polícia, diz respeito à segurança pública, à preservação da ordem e da incolumidade

das  pessoas  e  do  patrimônio  (art.  144,  Constituição  Federal),  diferentemente,

portanto, do que vem ocorrendo no Estado de Minas Gerais.

Na medida em que os valorosos profissionais daquela corporação são desviados

das funções relativas à segurança pública para o exercício de trabalhos meramente

administrativos, conforme ocorre com as questões relativas ao trânsito, ou mesmo

quando atuam na manutenção de presídios  e na guarda de presos,  abre-se uma

lacuna  no  quadro  de  servidores  da  segurança  pública  em  prejuízo  para  toda  a

sociedade.

Certamente,  as  razões anteriormente expendidas, levaram o legislador federal  a

deixar de inserir a Polícia Civil no rol de entidades que compõem o Sistema Nacional

de Trânsito, o que pode ser observado pelo disposto no art. 7º da Lei nº 9.503, de 23

de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Por  todo o exposto, não faltam razões de ordem jurídica, política e técnica que

favoreçam a aprovação da proposta de emenda à Constituição ora em estudo.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
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nº 28/2011.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Rômulo Viegas, Presidente e relator – Sebastião Costa – Duarte Bechir – Gustavo

Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 792/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 243/2007, “dispõe sobre ações de prevenção à

gravidez precoce e de atendimento à adolescente grávida”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 26/3/2011, a proposição foi distribuída a

esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

O  relator  apresentou  requerimento  na  reunião  de  7/6/2011  solicitando  fosse  a

proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, para que sobre

ela se manifestasse. A resposta a essa diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

A  proposição  em  exame  estabelece  que  o  Estado  desenvolverá  ações  de

prevenção à gravidez precoce e de atendimento à adolescente grávida. Em seu art.

1°,  inciso  I,  dispõe sobre a realização de campanha s  educativas de prevenção à

gravidez  precoce,  nos  termos  da  Lei  nº  13.080,  de  1998,  a  qual  dispõe  sobre

campanha  educativa  de  prevenção  do  uso  de  drogas,  da  violência,  de  doenças

sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, o que já atende, em grande parte,

à intenção do autor.

Os demais incisos do art. 1º do projeto fazem previsão de atendimento médico à

gestante quanto  a  exames durante  a gravidez,  cuidados com os  recém-nascidos,

assistência pré-natal, durante o parto e o puerpério, acompanhamento à gestante e a

seu  companheiro  e  apoio  à  capacitação  de recursos  humanos  especializados  no

atendimento à adolescente grávida.

Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria
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quando da análise de proposições semelhantes em legislaturas anteriores, concluindo

pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dessas proposições.

Salientamos  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  em  resposta  à  diligência

formulada por esta Comissão, manifestou-se pela aprovação do projeto, “desde que

atendidas as necessidades financeiras e de recursos humanos na saúde, bem como

a responsabilização e providências dos órgãos competentes quanto à flexibilização

do horário escolar e da oferta de vagas em creche para filho de adolescente”.

Observe-se que a referida Secretaria procedeu à análise do mérito da proposta, que

é de extrema importância para assegurar acompanhamento de saúde adequado para

a gestante e seu filho. No entanto, o projeto contém vícios de ordem jurídica que o

impedem de tramitar nesta Casa.

Assim,  tendo  em  vista  que  não  houve  inovação  no  ordenamento  jurídico  que

justificasse uma nova interpretação do projeto, passamos a expor, basicamente, os

argumentos  utilizados  anteriormente  no  parecer  referente  ao  Projeto  de  Lei  nº

243/2007:

“Não obstante o mérito da proposição, verificamos que todas essas medidas já são

implementadas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -, especialmente por

meio  da  Portaria  nº  569,  de  1º/6/2000,  do  Ministério  da  Saúde,  que  instituiu  o

Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento – PHPN –, no âmbito do SUS.

Conforme dispõe o art. 1º da referida portaria, o programa será executado de forma

articulada pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias de saúde dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal e tem por objetivo o desenvolvimento de ações de

promoção,  prevenção  e  assistência  à  saúde  de  gestantes  e  recém-nascidos,

promovendo a ampliação do acesso a essas ações, o incremento da qualidade e da

capacidade instalada da assistência obstétrica e neonatal bem como sua organização

e regulação no âmbito do SUS.

O PHPN estabelece, entre outros, os seguintes princípios e diretrizes: toda gestante

tem direito ao acesso e atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação,

do parto  e do puerpério;  toda gestante  tem direito  ao  acompanhamento  pré-natal

adequado de acordo com os princípios gerais e condições estabelecidas no Anexo I

da referida portaria, que inclui atividades como consultas, exames diversos, aplicação
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de vacina, realização de atividades educativas, classificação de risco gestacional com

o  devido  atendimento  ou  acesso  à  unidade  de  referência  para  atendimento

ambulatorial e hospitalar à gestação de alto risco.

No tocante à flexibilização do horário escolar da adolescente grávida, destacamos a

Lei Federal nº 6.202, de 17/4/75, que atribui à estudante em estado de gestação o

regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-Lei nº 1044, de 1969, e dá

outras providências.

Quanto à vaga em creche para filho de mãe adolescente,  convém lembrar que

todas as crianças têm esse mesmo direito, independentemente de serem as mães

adolescentes  ou  não.  As  mães,  de  qualquer  faixa  etária,  precisam,  atualmente,

estudar e trabalhar.  Dar prioridade ao filho de mãe adolescente em detrimento de

quaisquer  outros  implicaria  desacatar  o  princípio  da  igualdade,  uma  vez  que

estaríamos tratando desigualmente os iguais. O critério para aplicação da isonomia

deve ser o justo, aquele que se compatibiliza com os princípios constitucionais da

impessoalidade e da razoabilidade, inscritos no ‘caput’ do art. 13 da Constituição do

Estado.

Com  base  na  fundamentação  apresentada,  verificamos  que  a  proposição  em

estudo não encontra respaldo no sistema jurídico em vigor,  uma vez que ela não

apresenta o atributo da novidade jurídica. De fato, a lei no sentido estrito existe tão

somente se fundada em três pilares básicos, que são a generalidade, a abstração e o

caráter inovador. Se lhe faltam quaisquer deles, não temos configurado o instituto da

lei  no  sentido  estrito.  Ademais,  a ausência de  novidade jurídica  implicaria  legislar

sobre matéria já contemplada em norma jurídica, o que corresponderia à edição de

uma norma meramente  repetitiva  de  comandos  já  vigentes.  Diante  desse fato,  a

pretensa lei se mostraria inócua e, portanto, contrária ao direito, ou seja, eivada do

vício de antijuridicidade”.

Acrescente-se  ainda  aos  argumentos  expendidos  que  a  proposição  em  análise

pretende, dado o conteúdo das disposições, instituir um programa de governo voltado

para a prevenção da gravidez precoce e a proteção da adolescente grávida.

Ocorre que cabe ao Chefe do Poder Executivo a representação do ente político, a

direção dos seus negócios  e a administração da coisa pública.  A elaboração e a
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execução de plano ou programa administrativo são atividades que integram o rol de

competências  do  Executivo  para  realizar  ações  de  governo.  A apresentação  de

projeto  de  lei  tratando de  tema dessa  natureza  constitui,  portanto,  uma iniciativa

inadequada.

Sobre  esse  aspecto,  ressaltamos  que existem  vários  programas  estaduais  cujo

conteúdo  se  relaciona  direta  ou  indiretamente  com  a  matéria  veiculada  pela

proposição em exame, a exemplo de programas que cuidam da educação sexual de

adolescentes e jovens.

Podemos  citar  o  Programa  Saúde  na  Escola,  desenvolvido  em  parceria  pelos

Ministérios  da  Saúde  e  da  Educação  e  executado  pelas  Equipes  de  Saúde  da

Família.  Criado  pelo  Decreto  n° 6.286,  de  5/12/2007 ,  esse  programa  tem  como

objetivo reforçar os cuidados com a saúde dos alunos da educação básica pública.

Nele  são desenvolvidas várias  ações de promoção da saúde e  de  prevenção de

doenças,  inclusive  ações  relativas  a  educação  sexual  e  reprodutiva,  consumo de

álcool, tabaco e outras drogas.

Há também o Programa Educacional de Atenção ao Jovem – Peas Juventude –,

cujo objetivo é promover o desenvolvimento pessoal e social de jovens de escolas

estaduais, por meio de ações de caráter educativo e participativo, focalizadas nas

questões relacionadas à afetividade e sexualidade, juventude e cidadania, mundo do

trabalho e perspectiva de vida, tendo o protagonismo como eixo norteador das ações.

Esse programa,  vinculado à Secretaria de Estado de Educação, está presente em

213 Municípios mineiros, com atendimento a 400 mil estudantes do ensino médio e

150 mil do ensino fundamental.

Nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  documento  que  contém  a  orientação

metodológica dos conteúdos curriculares para as escolas de ensino fundamental e

médio, editado pelo Ministério da Educação em 1998, existem temas transversais a

serem  introduzidos  nas  propostas  curriculares.  Entre  esses  temas,  inclui-se  a

orientação sexual, cujo conteúdo deve ser trabalhado na escola de forma a estimular

a reflexão dos jovens a partir da problematização e do debate das diversas temáticas

atuais sobre a sexualidade. Com relação à gravidez indesejada, o debate sobre a

contracepção, o conhecimento dos métodos anticoncepcionais, sua disponibilidade e
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a  reflexão  sobre  a  própria  sexualidade  ampliam  a  percepção  sobre  os  cuidados

necessários quando se quer evitá-la.  Cabe a cada escola definir  como se dará a

inserção desse tema no seu projeto pedagógico.

Em  relação  ao  atendimento  das  gestantes,  salientamos  que  a  saúde  materno-

infantil  envolve  ações  dirigidas  às  mulheres  em  idade  fértil,  às  crianças  e  aos

adolescentes. Considerando que esse segmento representa aproximadamente dois

terços  da  população  brasileira,  é  importante  tratá-lo  de  maneira  distinta  devido  à

especificidade dos  problemas  que o  atingem,  às  elevadas  taxas  de  morbidade  e

mortalidade nesse grupo – inclusive por problemas preveníveis – e à demanda efetiva

que ele apresenta aos serviços de saúde.

Em Minas Gerais,  o Programa Viva Vida foi  criado em 2003 com o objetivo de

enfrentar os índices de mortalidade infantil e materna no Estado, desdobrando-se em

uma série de ações voltadas para a melhoria da assistência à gestante, ao recém-

nascido e à criança no seu primeiro ano de vida.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 792/2011.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rômulo Viegas – Duarte

Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 804/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  465/2007  “obriga  as  empresas  públicas  e

privadas,  autarquias  e  fundações,  a  distribuir  gratuitamente  a  seus  funcionários

protetores ou filtros solares e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à
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proposição o Projeto de Lei  n° 68/2011,  de autoria  do Deputado Fred Costa,  que

“estabelece a obrigatoriedade do uso e fornecimento de materiais que protejam da

radiação ultravioleta”.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Antes  de  analisarmos  o  conteúdo  do  projeto  de  lei,  cabe-nos  ressaltar  que

proposição similar  tramitou  nesta  Casa  em  legislatura  anterior  (Projeto  de  Lei  n°

465/2007),  tendo  esta  Comissão analisado de forma detalhada a  matéria  no  que

tange ao juízo de admissibilidade e concluído por sua juridicidade, constitucionalidade

e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apr esentou. Diante da inexistência de

mudanças constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação

da matéria, somos levados a ratificar o posicionamento expressado anteriormente e

reproduzir a argumentação jurídica apresentada no parecer referente ao Projeto de

Lei 465/2007:

“A proposta em análise pretende estabelecer norma de medicina e segurança no

trabalho, na medida em que obriga os empregadores públicos e privados a fornecer

filtros ou protetores solares aos trabalhadores que exercem atividade ao ar livre.

Na justificação do projeto, o autor enfatiza o objetivo de criar mais um instrumento

de  segurança  no  trabalho,  protegendo  a  saúde  daqueles  que  desempenham

atividades expostos aos raios solares.

Em que pese à brilhante iniciativa parlamentar, uma vez que a medida proposta, se

aprovada,  por  certo  eliminaria  inúmeros  problemas  de  saúde  do  trabalhador  que

exerce atividade tanto na esfera pública quanto na iniciativa privada, o projeto, nos

moldes propostos, depara com óbices de natureza constitucional.

Com  efeito,  o  art.  22  da  Constituição  da  República  estabelece  a  competência

privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, cujo conteúdo abrange não

apenas as relações entre empregado e empregador, como também as normas que

dizem  respeito  à  segurança  e  à  saúde  do  trabalhador,  conforme  vem  sendo

reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência.
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Na  lição  de  Evaristo  de  Moraes  Filho,  em  seu  livro  ‘Introdução  ao  Direto  do

Trabalho’ (São Paulo: LTR, 1995, 7ª. ed., p. 46), direito do trabalho é o ‘conjunto dos

princípios  e  normas  que  regulam as  relações  jurídicas  oriundas  da prestação de

serviço  subordinado,  e  excepcionalmente  do  autônomo,  além  de  outros  aspectos

deste último, como conseqüência da situação econômico-social das pessoas que o

exercem’.

Diante  desse  contexto,  entendemos  que  a  proposta  não  pode  abranger  as

empresas privadas, de maneira genérica, conforme pretendido.

O projeto deve restringir-se, portanto, aos entes da administração direta e indireta

do Estado, contemplando, ainda, os empregados das empresas que realizam obras,

prestam serviços e se relacionam com a administração pública por meio de contrato

ou convênio.

Neste  caso  fica  assegurada à  Assembleia  Legislativa  a  possibilidade  de  dispor

sobre a matéria, diante da prerrogativa que lhe é conferida no art. 61 da Constituição

mineira.

O Substitutivo nº 1, que apresentamos ao final deste parecer, tem o propósito de

conformar  o projeto aos ditames de ordem constitucional  e legal  para viabilizar  a

tramitação da matéria nesta Casa.

É importante  observar,  entretanto,  que,  nos termos da Lei  de  Responsabilidade

Fiscal – LRF –, instituída pela Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, para a

criação de despesa pública de caráter continuado, faz-se necessária a demonstração

do seu impacto orçamentário-financeiro no exercício que entrará em vigor e nos dois

exercícios subseqüentes bem como da origem dos recursos para o seu custeio. É

necessário  comprovar,  também,  que  a  despesa  criada  não  afetará  as  metas  de

resultados  fiscais  previstos  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias.  Seus  efeitos

financeiros nos períodos seguintes devem ser compensados por aumento de receita

ou redução de despesa.

Por  outro  lado,  o  §  3º  do  art.  16  da  LRF  cria  ressalva  para  as  despesas

consideradas irrelevantes. A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – deve trazer os

requisitos para a despesa ser considerada irrelevante.

A Lei  de  Diretrizes  para  a  Elaboração  da  Lei  Orçamentária  para  o  exercício
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financeiro  de  2007  dispõe,  no  seu  art.  52,  que  são  consideradas  despesas

irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do

art.  24  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  21/6/93,  nos  casos  de  obras  e  serviços  de

engenharia e de outros serviços e compras, respectivamente.

Assim,  faz-se  necessário  o  estudo  da  despesa  que  se  pretende  criar,  para  se

verificar  se  a  proposta  atende  aos  requisitos  exigidos  pela  LRF.  Em  razão  da

competência material desta Comissão, a referida análise deverá ser procedida pela

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  desta  Casa,  no  momento

oportuno”.

Ressaltamos que à proposição em estudo foi anexado o Projeto de Lei n° 68/2011,

de conteúdo similar, abrangido pelo substitutivo apresentado a seguir.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 804/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Obriga  os  entes  da  administração  direta  e  indireta  do  Estado  e  as  empresas

contratadas  para  prestação  de  serviços  ou  realização  de  obras  a  fornecerem,

gratuitamente, protetor ou filtro solar ao agente público que trabalhe exposto ao sol.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Ficam os órgãos e as  entidades da administração direta  e indireta do

Estado obrigados a fornecer protetor ou filtro solar, gratuitamente, ao agente público

que trabalhe exposto ao sol, nos termos de regulamento.

Parágrafo  único  –  A  obrigação  prevista  no  “caput”  deste  artigo  estende-se  à

empresa que presta serviço ou realiza obra para o Estado, por meio de contrato ou

convênio.

Art.  2º  –  O  edital  de  contratação  de  obras  e  serviços  públicos  deverá  conter

cláusula com a exigência prevista nesta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rômulo Viegas – Duarte

Bechir.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.023/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A  proposição  em  análise,  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 436/2007, “dispõe sobre o acondicionamento

de mercadorias no comércio varejista e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Re gimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei n° 1.043/2 011, de autoria  do Deputado

Anselmo José Domingos, que “dispõe sobre a substituição do uso de sacola plástica

pelo uso de sacola ecológica e dá outras providências” e nº1.432/2011, que “dispõe

sobre a substituição do uso de sacos plásticos de lixo e sacolas ecológicas, e dá

outras providências”.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a

legalidade da proposta.

Fundamentação

Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposição idêntica na legislatura anterior. Tendo em vista que

não houve inovação no ordenamento jurídico que justifique uma nova interpretação

do projeto, passamos a reproduzir os argumentos utilizados na ocasião:

“O projeto em tela tem o propósito de solucionar, no âmbito do Estado de Minas

Gerais,  um  grave  problema ambiental,  decorrente  da  disponibilização  de  sacolas

plásticas  aos  consumidores  pelos  estabelecimentos  do  comércio  varejista,  para

embalagem e transporte de produtos.

Conforme  consta  na  justificação  do  projeto,  tais  sacolas  não  têm  destinação

adequada  e  figuram  como  responsáveis  pelo  entupimento  de  bueiros,  além  de

degradar o solo urbano e os cursos d`água. Trata-se de um problema enfrentado em

todo o mundo, e que, em alguns casos, já recebeu tratamento legislativo adequado,
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como no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América. Vê-se que o projeto

pretende viabilizar a utilização de material reciclável ou biodegradável por parte do

comércio  varejista,  para  acondicionamento  de  mercadorias,  o  que,  por  certo,

contribuiria  sobremaneira  para  o  enfrentamento  desse  problema  de  natureza

ambiental.

A proposição cogita também da instituição de taxa que passaria a incidir sobre a

cessão gratuita de sacolas ou sacos ao consumidor. Além disso, estipula penalidades

para  os  infratores  da  norma  a  ser  criada  e  dispõe  sobre  a  obtenção  de  licença

ambiental  para  o  exercício  de  atividades  que  disponibilizem  material  para

acondicionamento de mercadorias.

A prerrogativa para legislar sobre a proteção ao meio ambiente é concorrente da

União, dos Estados e do Distrito Federal, o que pode ser constatado pelo disposto no

art. 24, da Constituição da República. Isso, porém, não faculta ao Estado a instituição

da taxa pretendida, uma vez que esta não se ajusta à natureza jurídica do referido

tributo.

Com efeito, conforme a previsão constante no art. 145, II, da Constituição Federal,

as taxas são criadas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização,

efetiva  ou  potencial,  de  serviços  públicos  específicos  e  divisíveis,  prestados  ao

contribuinte ou postos a sua disposição.

Nenhuma das situações evidenciadas ocorre em relação à instituição da possível

exação fiscal,  decorrente da utilização de embalagens plásticas pelo comércio em

geral.

No tocante às penalidades previstas para o fornecedor que descumprir a disposição

da norma em análise, notadamente no que diz respeito à suspensão das atividades

do fornecedor ou perda da licença para funcionamento, entendemos que a proposta

invade a seara de competência do Município. O licenciamento para o estabelecimento

do  comércio  em  geral  encontra-se  no  leque  de  prerrogativas  do  Município,  em

consonância com a norma do art. 30 da Constituição Federal.

Esta Casa Legislativa detém a competência para legislar suplementarmente sobre

proteção ao meio ambiente, em face do disposto no art. 61, XVIII, da Constituição

mineira, pelo fato de não existir legislação federal que verse especificamente sobre a
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matéria.

Por  último,  é  importante  enfatizar  que  não  existe,  no  caso,  vedação  a  que  se

instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar.”

Esses foram os argumentos aduzidos na ocasião. Ressaltamos que foi apresentado

substitutivo no intuito de corrigir os vícios de ordem constitucional apontados.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também deve manifestar-se sobre os projetos anexados à proposição. Sendo assim,

ressaltamos que tais projetos ampliam a obrigação contida no projeto principal, uma

vez que abrangem sacos e sacolas plásticas de uma maneira geral, e não apenas

aqueles fornecidos aos consumidores para acondicionamento de mercadorias.

Dessa forma, apresentamos o substitutivo ao final redigido, de forma a ampliar a

obrigação contida no substitutivo apresentado anteriormente.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.023/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido:

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o fornecimento de sacos e sacolas plásticas pelo comércio varejista

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Os sacos e as  sacolas  plásticas fornecidos pelo comércio varejista no

Estado, ainda que gratuitamente, serão de material reciclável ou biodegradável.

Art. 2º – O fornecedor que descumprir o disposto nesta lei fica sujeito às seguintes

penalidades:

I – advertência;

II  – multa no valor  correspondente a até 20.000 (vinte mil)  Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais – Ufemgs.

Art.  3º  – Compete ao órgão ambiental  estadual  a fiscalização e a aplicação do

disposto nesta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Bruno Siqueira  –  Duarte
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Bechir – Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.113/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.614/2009,  “dispõe  sobre  o  repasse  de

informação pelos sistemas de proteção ao crédito.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria constante do  projeto em tela  já  foi  objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto  de Lei  nº  477/2003,  que veio  a ser  repetido na

legislatura  posterior  sob o  nº  3.614/2009.  Como não  ocorreu  alteração de ordem

constitucional  ou  legal  que  propiciasse  um  novo  entendimento  sobre  a  matéria

acolhemos  a  argumentação  constante  do  parecer  exarado  pelo  relator  naquela

oportunidade, conforme se transcreve a seguir: “A proposição em estudo visa a limitar

o repasse, por parte dos bancos de dados de caráter público, de informações acerca

de consultas relativas a consumidores interessados em obter crédito no mercado. A

matéria de que trata o projeto em estudo diz respeito à relação de consumo, inserida,

portanto,  no  campo  da  legislação  concorrente  do  Estado  Federado  (art.  23  da

Constituição  da  República).  Não  há,  na  legislação  federal  aplicável  à  espécie,

nenhum dispositivo que entre em conflito com o texto do projeto ora analisado, o que

legitima a ação do Estado de editar norma que regulamente, também, a matéria por

via  da  denominada  competência  residual.  Mesmo diante  das  inúmeras  limitações

previstas  no  art.  43  da  Lei  Federal  nº  8.078  (Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor),  ainda há uma lacuna a  ser  preenchida  pelas  legislações estaduais.

Infere-se do projeto em análise que o consumidor tem sido prejudicado ao adquirir

bens ou obter financiamentos em diferentes empresas, pelo fato de cada aquisição ou

empréstimo gerar  consultas,  pelas  credoras,  aos serviços  de  proteção ao crédito.
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Quando se atinge determinado número de consultas sobre o consumidor, seu nome

acaba sendo ‘negativado’ pelos bancos de dados, o que tem ocasionado a negação

de crédito  por  parte  das empresas a  consumidores em cujo  cadastro não consta

nenhuma restrição”.

Apenas a título de ilustração, convém lembrar que foi editada recentemente a Lei nº

12.414,  de  2011,  que  disciplina  a  formação  e  consulta  a  banco  de  dados  com

informações de adimplemento, de pessoas naturais  ou de pessoas jurídicas,  para

formação de histórico de crédito, que se tornou conhecido como “cadastro positivo de

consumidores”  em  contraponto  aos  bancos  de  dados  como  SPC  e  Serasa,

conhecidos como “cadastros negativos”.

A mencionada norma jurídica  refere-se à instituição de um cadastro positivo  de

crédito  e  prevê  em  seu  art.  7º,  I  e  II,  a  possibilidade  da  disponibilização  das

informações apenas e exclusivamente para análise de risco de crédito e realização de

venda a prazo ou outra transação que implique risco financeiro para a instituição.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.113/2011.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator - Cássio Soares - Pompílio Canavez - Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.319/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Ana  Maria  Resende,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.319/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.752/2009,  “proíbe  os

profissionais de saúde que atuam no Estado de utilizar, fora do ambiente de atuação,

os equipamentos de proteção individual com os quais trabalham, tais como jalecos e

aventais, e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.
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Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 1.788/2011, de autor ia da Deputada Liza Prado, que

“proíbe os profissionais de saúde que atuam no Estado de utilizar equipamentos de

proteção individual fora do ambiente de trabalho”.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise,  pretende,  nos termos de seu art.  1º,  proibir  o  uso,  pelos

profissionais  de  saúde,  de  equipamentos  de  proteção  individual  utilizados  no

desempenho  de  suas  funções,  fora  de  seu  ambiente  de  atuação.  Além  disso,  o

projeto  autoriza  o  desenvolvimento  de  campanhas  informativas  dirigidas  aos

profissionais  de  saúde sobre a utilização dos equipamentos e sobre  os  riscos de

contaminação por seu uso inadequado. Prevê, ainda, penas para o infrator.

Inicialmente,  ressaltamos  que  projeto  idêntico  foi  submetido  à  análise  desta

Comissão na legislatura passada, ocasião em que o projeto foi baixado em diligência

à Secretaria de Estado de Saúde – SES – para que ela se manifestasse sobre a

medida proposta.

Em resposta, foi encaminhada a esta Casa nota técnica em que a Secretaria se

manifestou favoravelmente ao projeto, com algumas ressalvas. O projeto não chegou

a receber parecer na Comissão em razão do término da legislatura.

Passamos, então, à análise da matéria.

Conforme  disposto  no  art.  23,  I,  da  Constituição  da  República  de  1988,  é

competência comum dos entes da Federação cuidar da saúde e, de acordo com o art.

24, XII, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente

sobre proteção e defesa da saúde. Ademais, em seu art. 196, a Carta Federal dispõe

que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. No art.

197,  estabelece  que  são  de  relevância  pública  as  ações  e  serviços  de  saúde,

cabendo  ao  poder  público  dispor,  nos  termos  da  lei,  sobre  sua  regulamentação,

fiscalização e controle.
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Sobre  a  utilização  de  vestimentas  e  equipamentos  por  profissionais  fora  do

ambiente hospitalar, podemos citar a Portaria nº 485, de 11/11/2005, do Ministério do

Trabalho, que aprova a Norma Regulamentadora nº 32 – NR 32.

A NR 32 trata de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Em seu

item 32.2.4, dispõe que “os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com

os  equipamentos  de  proteção  individual  e  as  vestimentas  utilizadas  em  suas

atividades laborais”.

Dessa forma, além de trazer ao debate assunto de grande importância, o presente

projeto de lei o faz em observância aos ditames constitucionais relativos à proteção

da saúde e às normas existentes sobre a matéria no campo trabalhista.

Não obstante, conforme ressaltado na nota técnica da Secretaria de Saúde referida

anteriormente, alguns pontos do projeto devem ser alterados em vista de aspectos

que  envolvem  a  implementação  da  medida.  Além  disso,  também  se  fazem

necessárias algumas modificações para adequação à técnica legislativa.

O § 1º do art. 1º do projeto em exame especifica os profissionais de saúde a serem

abrangidos pela norma. O projeto anexado faz menção aos mesmos profissionais,

mas  acrescenta  à  lista  estudantes  e  estagiários  da  área  de  saúde.  Entendemos

pertinente  a  inserção  dessas  pessoas,  uma  vez  que  também  elas  atuam  nos

ambientes tratados na proposição.

O art.  2º do projeto visa autorizar a SES a desenvolver campanhas informativas

direcionadas as profissionais de saúde sobre a utilização dos equipamentos e sobre

os riscos de contaminação pelo seu uso fora do ambiente laboral. Na já citada nota

técnica elaborada pela referida Secretaria, salientou-se que “o mais importante seria

um  trabalho  educativo,  de  conscientização  dos  profissionais  que,  sabem  como

ninguém, dos males e cuidados que devem ter com a saúde”.

Nesse  tocante,  cumpre-nos  ressaltar  que o  Estado  pode instituir  programas  ou

campanhas que visem a orientar os cidadãos, especialmente no intuito de proteger a

saúde da população.

Entretanto, não há como confundir  os parâmetros ou regras básicas que devem

nortear  as  atividades  de  saúde  no  Estado  com  as  ações  ou  medidas  concretas

tomadas pelo Executivo. Aqueles devem ser objeto de lei, tradicionalmente definida
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como  ato  normativo  genérico,  abstrato  e  inovador,  ao  passo  que  os  atos  e

procedimentos  administrativos,  que  abrangem  programas  e  campanhas,  são  da

alçada  do  governo  e  consistem  basicamente  na  aplicação  das  normas  jurídicas

vigentes que balizam os comportamentos da administração pública.

A elaboração e a realização de campanhas são atividades administrativas e estão

inseridas  no  rol  de  competências  materiais  do  Estado,  e  cabe  ao  Executivo  a

competência  para  instituir  esse  tipo  de  ação,  prescindindo,  obviamente,  de

autorização para tal.

Uma  coisa  é  o  Legislativo  fixar  regras  gerais  e  impessoais  que  nortearão  as

atividades do Executivo, o que é comum no exercício da função normativa a cargo do

órgão de representação popular; outra coisa é erigir no plano legislativo matérias que,

por sua natureza, encartam-se no campo de atribuições do Executivo, pois isso não

mudaria a essência da atividade. Assim, parece-nos claro que a criação de campanha

ou programa não deve ser objeto de lei, e sim de ações concretas do Executivo.

Assim, faz-se necessária a supressão do art. 2º.

O  art.  3º,  por  sua  vez,  dispõe  sobre  as  penalidades  a  que  estão  sujeitos  os

infratores das disposições contidas no projeto. Em seu parágrafo único, dispõe que

elas serão impostas pelos órgãos estaduais de vigilância sanitária.

O conteúdo do dispositivo está de acordo com o art. 24 do Código de Saúde do

Estado, que dispõe que compete à autoridade sanitária, entre outros, exercer o poder

de polícia sanitária; fiscalizar estabelecimento, produto, ambiente e serviço sujeitos

ao controle sanitário e lavrar autos, expedir notificações e aplicar penalidades.

Não  obstante,  optamos  por  remeter  a  regulamento  a  forma  como  se  dará  a

fiscalização e a aplicação das penalidades, uma vez que, conforme salientado pela

SES em nota técnica, “as fiscalizações bem como eventuais punições serão de difícil

aplicabilidade prática, seja pela dificuldade de se deslocar autoridades sanitárias para

o exercício desse tipo de fiscalização, seja pela impossibilidade de se demonstrar em

um eventual processo administrativo que aquelas vestimentas estiveram efetivamente

sujeitas à contaminação”.

Assim, tendo em vista que a instauração de processo administrativo bem como a

fiscalização imposta pela lei competirão a órgãos do Poder Executivo, entendemos
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que o tratamento de tais aspectos deve ser remetido a regulamento.

Observe-se ainda que a pena de suspensão da atividade deve ser suprimida, uma

vez que compete à União legislar privativamente sobre o exercício de profissões.

O art. 4º do projeto dispõe que as despesas decorrentes da execução desta lei

correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Por sua vez, o art.  5º estabelece que o Poder Executivo regulamentará a lei  no

prazo de sessenta dias da data de sua publicação.

Sobre a fixação de prazo para regulamentação, não pode o Legislativo determinar o

momento em que o Executivo deva exercer suas competências, sob pena de afronta

ao  princípio  da  separação  dos  Poderes.  Na  verdade,  a  expedição  de  decreto

regulamentar já é ato que se insere no domínio de atuação institucional do Poder

Executivo,  razão  pela  qual  qualquer  dispositivo  concernente  à  função

regulamentadora daquele Poder apresenta-se como impróprio, daí a necessidade de

supressão do mencionado artigo.

Da  mesma forma,  julgamos  desnecessária  a  previsão,  constante  do  art.  4º  do

projeto,  de  que  as  despesas  decorrentes  da  lei  correrão  por  conta  de  dotações

orçamentárias próprias.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  manifestar-se  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  1.788/2011,  anexado  à

proposição.  Sendo  assim,  ressaltamos  que,  por  se  tratar  de  matéria  análoga  à

principal, a ela se aplicam os mesmos argumentos acima expostos.

As alterações propostas estão formalizadas no Substitutivo nº 1, redigido ao final

deste parecer.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  1.319/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe  o  uso,  por  profissionais  da  área  da  saúde  que  atuam  no  Estado,  de

equipamentos de proteção individual fora do ambiente de trabalho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – É vedado, aos profissionais da área de saúde que atuam no Estado, o uso,

fora do ambiente de trabalho, dos equipamentos de proteção individual utilizados no

desempenho de sua função.

Parágrafo único – O disposto no “caput” deste artigo estende-se aos estudantes e

aos estagiários das profissões da área de saúde.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores, sem prejuízo

das demais sanções cabíveis, às penas de:

I – advertência;

II – multa.

Parágrafo único – Os valores e a forma de aplicação das penas previstas no “caput”

deste artigo serão definidos em regulamento.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator - Cássio Soares - Pompílio Canavez - Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.350/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo e resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei  nº  359/2007,  o Projeto de Lei  nº  1.350/2011 dispõe sobre a  instalação de

sinalização educativa em rodovias da malha viária estadual,  rodovias delegadas e

rodovias federais sob a administração do Estado.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,  que opinou

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que

apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito,  nos termos do art.  188, combinado com o art.  102, XIV, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame objetiva determinar que as rodovias existentes em Minas

Gerais  e  que  estejam  sob  responsabilidade  do  governo  estadual  contenham

sinalização educativa referente ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de
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crianças  e  adolescentes,  bem  como do  trabalho  infantil.  A proposta  incide  sobre

rodovias estaduais, inclusive as delegadas, e sobre as federais administradas pelo

Estado.

De acordo com a proposição,  as  placas conterão um dos seguintes  dizeres:  “A

exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Denuncie – 0800 31 11 19 –

Disque Direitos Humanos MG” ou “A exploração do trabalho infantil é crime. Denuncie

– 0800 31 11 19 – Disque Direitos Humanos MG”.

O combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes

integra a agenda pública e movimenta uma rede de proteção formada por conselhos

de direitos, conselhos tutelares, entidades de atendimento e de defesa de direitos da

criança e do  adolescente,  Ministério  Público,  Delegacias Regionais  do Trabalho e

sociedade civil organizada.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad – de 2009 revelam

que no País há 4,3 milhões de crianças e adolescentes, com idade entre 5 e 17 anos,

que trabalham, o que representa quase 10% da população nessa idade. No Estado,

há 477 mil crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos que trabalham.

O Brasil se comprometeu a erradicar até 2015 o trabalho de crianças com idade

entre  5  e  9  anos,  e  para  isso  tem  concentrado  esforços  para  a  articulação  das

políticas de proteção social.

Em Minas Gerais, os dois problemas se manifestam de maneira reconhecidamente

grave. A exploração sexual de crianças e adolescentes foi tema de comissão especial

realizada nesta Casa em 2001, a qual evidenciou o problema no Estado, apontando a

necessidade de reforçar a rede de proteção social.

O trabalho infantil, por sua vez, foi objeto de pesquisa, realizada em 21 Municípios

mineiros  pela  Fundação  João  Pinheiro  em  parceria  com  a  Secretaria  de

Desenvolvimento  Social  –  Sedese –,  cujo resultado indica um grande número  de

crianças trabalhando, o que exige uma intervenção.

Atenta  a  esses  problemas,  a  Casa  realizou,  em  2010,  o  debate  público

“Enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes em Minas Gerais”,

que discutiu as formas de violência contra crianças e adolescentes, o atendimento às

vítimas  e  a  responsabilização  dos  agressores,  além  das  políticas  públicas
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desenvolvidas pelo Estado, em articulação com a sociedade civil.

Em maio de 2011, realizou mais um debate público sobre o tema, com o objetivo de

acompanhar  e  monitorar  o  Plano  Estadual  de  Enfrentamento  à  Violência  contra

Crianças  e  Adolescentes,  juntamente  com  movimentos  da  sociedade civil,  com  o

Ministério Público e com o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. O debate

evidenciou a necessidade de intensificar as ações de proteção social no Estado.

No âmbito do Executivo estadual, há ações em curso para o enfrentamento desses

problemas, com destaque para as seguintes:  campanha Proteja Nossas Crianças,

iniciada em 2008 com o objetivo de sensibilizar a população para denunciar os casos

de violação dos direitos da criança e do adolescente, que envolveu a distribuição de

material  educativo  nas  rodovias  do  Estado  e  a  disponibilização  de  um  disque-

denúncia  (0800-031-1119)  que  recebeu,  entre  2008  e  2011,  9.595  denúncias,

apresentando  resultados  que  revelam  um  crescimento  significativo  do  número  de

denúncias,  o  que  não  significa  aumento  do  número  de  casos,  mas  sim  que  a

sociedade está se posicionando diante do problema; investimento na infraestrutura

dos conselhos tutelares e na capacitação de conselheiros; implantação de Centros de

Referência de Assistência Social  –  Cras –,  além dos 923 Cras já  implantados no

Estado, em 699 Municípios; implantação de Centros de Referência Especializados de

Assistência Social – Creas –, além dos 162 Creas já implantados no Estado, em 148

Municípios;  programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  de  Enfrentamento  à

Violência Sexual Infanto-juvenil – Pair –, que até o final de 2011 será implantado em

160 Municípios mineiros.

O combate ao trabalho infantil conta com um serviço específico, que, além de retirar

as  crianças  e  os  adolescentes  do  trabalho,  proporcionam-lhes  atividades

socioeducativas no contraturno escolar e garantia de rendimentos às suas famílias,

por meio do Bolsa Família. O governo do Estado lançou, em junho de 2009, o Plano

Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador,

que prevê, sobretudo, ações de articulação, mobilização e prevenção para redução

do índice de trabalho infantil em Minas Gerais.

A explicitação dos problemas e a divulgação dos meios para denúncia podem ser

instrumentos importantes para a proteção da criança e do adolescente, como tem



1503
____________________________________________________________________________

demostrado  o  resultado  da  campanha  Proteja  Nossas  Crianças.  A  sinalização

educativa,  objeto  da  proposição  sob  análise,  mostra,  portanto,  largo  potencial  de

efetividade na intervenção que pretende realizar.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  manifestou-se  pela

legalidade da proposição, apontando, contudo, vício de iniciativa no art. 3º, cujo texto

prevê  que  os  demais  aspectos  da  sinalização  educativa  serão  definidos  pela

Subsecretaria de Direitos Humanos e pelo Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, dando ensejo à apresentação da Emenda

nº 1, que suprimiu tal dispositivo.

Abstendo-nos  de  tratar  de  questões  jurídicas,  as  quais,  por  definição,  foram

suficientemente  abordadas  no  parecer  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,

manifestamos nossa concordância com a emenda apresentada. Ademais, conforme

destacado  pela  Comissão de Constituição e  Justiça,  o  projeto  estabelece que as

despesas  geradas  pela  implementação  da  lei  correrão  por  conta  da  dotação

orçamentária  do  DER-MG,  órgão  responsável  pela  manutenção  das  estradas  no

Estado, não havendo, portanto, criação de nova despesa.

Cumpre-nos,  contudo,  destacar  que  durante  a  tramitação  do  projeto  em  tela,

ocorreu,  por  força de legislação, alteração dos números 0800,  o que nos levou a

apresentar a Emenda nº 2, a fim de proceder à adequação do número de telefone a

ser divulgado nas placas educativas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.350/2011, no

1º  turno,  com a  Emenda nº  1,  da  Comissão de Constituição e Justiça,  e  com a

Emenda nº 2, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 2

Substitua-se, nos incisos I e II do art. 2º, o número “0800 31 11 19” pelo número

“0800 031 11 19”.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Pompílio Canavez, relator – Luiz Carlos Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.500/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Carlos Henrique, o Projeto de Lei nº 1.500/2011 “dispõe

sobre o controle e o registro de documentos pessoais apresentados em portarias de

edifícios residenciais e comerciais e de serviços e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,

examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe visa a instituir normas para o controle e o registro de

documentos pessoais apresentados em portarias de edifícios em geral. Todavia, seu

conteúdo vai  além dos objetivos  fixados na ementa.  Os arts.  1º  ao  4º  tratam do

serviço de segurança privada, instituindo seus objetivos, discriminando serviços que

não podem receber tal caracterização e estabelecendo proibições para alguns tipos

de atividades de segurança privada. O art. 5º prevê que, quando o documento de

identidade for indispensável para a entrada de pessoas nos edifícios que especifica,

serão  seus  dados  anotados  no  ato  e  devolvido  o  documento  imediatamente  ao

interessado. Em seguida, o art.  6º estatui  que a retenção de qualquer documento

pessoal  é  considerada contravenção penal.  O artigo  subsequente  prevê que toda

ocorrência dentro das instalações físicas das edificações comerciais e de serviços

deverá  ser  comunicada imediatamente  à  autoridade policial  pertinente.  Por  fim,  o

projeto  prevê  um  prazo  de  até  90  dias  para  regulamentação  da  lei  pelo  Poder

Executivo.

Não obstante o mérito da proposta, o projeto contém vícios jurídicos insuperáveis, a

começar  pelo  de  competência.  De  fato,  o  art.  22  da  Carta  Federal  não  diz

expressamente  que  à  União  compete  legislar  privativamente  sobre  segurança

privada.  No  entanto,  menciona  ser  competência  privativa  da  União  definir  as

atribuições da Polícia Federal, bem como estabelecer normas gerais sobre os direitos

e deveres das polícias civis dos Estados. Toda infração penal praticada contra algum

interesse  da  União,  ou  que  tenha  repercussão  interestadual,  exigindo  repressão

uniforme, é atribuição da Polícia Federal. Da mesma forma, a sua prevenção. Assim,
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a fiscalização das atividades de segurança privada de maneira uniforme por todo o

País  é  de  interesse  da  União;  por  conseguinte,  a  atividade  é  fiscalizada  pelo

Departamento de Polícia Federal.

Por  tais  razões,  as atividades de segurança privada são,  hoje, fiscalizadas pela

Polícia  Federal,  nos termos da Lei  Federal  nº  7.102,  de  1983,  que dispõe sobre

segurança  para  estabelecimentos  financeiros  e  estabelece  normas  para  a

constituição e o funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de

vigilância e de transporte de valores.

Quanto às normas destinadas ao controle e ao registro de documentos pessoais

apresentados em portarias  de edifícios,  registramos que a matéria já se encontra

regulada em legislação federal. A Lei Federal nº 5.553, de 1968, que dispõe sobre a

apresentação e uso de documentos de identificação pessoal, possui dispositivos que

praticamente são reproduzidos pelo projeto em análise, conforme se verifica dos art.

1º e art. 2º, § 2º, a seguir transcritos:

“Art.  1º  –  A nenhuma pessoa física,  bem como a  nenhuma pessoa jurídica,  de

direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação

pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, inclusive

comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional,

certidão  de  registro  de  nascimento,  certidão  de  casamento,  comprovante  de

naturalização e carteira de identidade de estrangeiro.

Art. 2º – (...)

§  2º  – Quando o documento de identidade for  indispensável  para a entrada de

pessoa em órgãos públicos ou particulares,  serão seus dados anotados no ato e

devolvido o documento imediatamente ao interessado” (dispositivo incluído pela Lei nº

9.453, de 20/3/97).

Além disso, a criação de contravenção por legislação estadual exorbita o âmbito de

competência conferido ao Estado membro, tendo em vista que cabe privativamente à

União legislar sobre matéria penal (art. 21, I, da Constituição da República).

Para  sanar  os  vícios  acima  apontados  e  também  conferir  mais  eficácia  à  lei,

mediante a previsão de sanção em caso de seu descumprimento, apresentamos o

Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.500/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  o  controle  e  registro  de  documentos  pessoais  apresentados  em

portarias de prédios de habitação, edificações comerciais e de serviços e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – A segurança privada nas portarias  de prédios  residenciais,  edificações

comerciais  e  de  serviços  destina-se  exclusivamente  a  prevenir  o  cometimento  de

ilícitos, ficando proibido tirar cópia de documentos pessoais através de equipamentos

de vídeos, “scanner” ou outro equipamento tecnológico.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento infrator

às seguintes penalidades:

I – advertência;

II – multa de cem a mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – Ufemgs –, de

acordo com a gravidade da infração e o porte do estabelecimento, dobrada a cada

reincidência.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Cássio Soares, relator – Rômulo Viegas – Pompílio

Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.647/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei  em análise,  de autoria  do Deputado Leonardo Moreira,  “dispõe

sobre a colocação de telefones de emergência nos caixas eletrônicos situados fora

das  agências  bancárias  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  13/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  cabendo  a  esta  Comissão,

preliminarmente,  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende obrigar as instituições financeiras a instalar telefones

de  emergência  nas  dependências  dos  caixas  eletrônicos  situados  fora  dos

estabelecimentos bancários.

O parágrafo único do art.  1º do projeto define o que é telefone de emergência,

tipificando-o como aquele que possibilita a ligação direta com os serviços 24 horas

dos bancos, sem a necessidade de discagem, e, ainda, o registro imediato do contato

efetivado pelo consumidor.

A adoção da medida proposta mostra-se oportuna uma vez que os referidos caixas

eletrônicos têm sido objeto da cobiça de bandidos, o que submete o consumidor a

uma insegurança que não deveria  existir  quando da prestação de serviços dessa

natureza.

O  Código  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  –  Lei  nº  8.078,  de1990  –

estabelece  a  Política  Nacional  das  Relações  de  Consumo,  que  tem  entre  seus

objetivos o atendimento das necessidades dos consumidores nos aspectos ligados à

segurança e à proteção dos seus interesses econômicos (art. 4º).

Poder-se-ia argumentar que a matéria se encontra na esfera de competência da

União, uma vez que é atribuição daquele ente federado estabelecer as regras que

regem o sistema financeiro nacional. Sob esse aspecto, porém, assim se manifestou

com propriedade o relator do Projeto de Lei nº  1.610/2007,  quando do trâmite da

matéria nesta Comissão:

“A  propósito,  faz-se  necessário  observar  que  o  conteúdo  do  projeto  não  se

confunde com a matéria atinente às atividades-fim das instituições financeiras, não

invadindo,  dessa  forma,  a  seara  de  competência  da  União,  limitando-se  a  impor

regras  tendentes  a  garantir  a  segurança  do  consumidor  nos  estabelecimentos
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bancários. O Estado,  fazendo uso de sua competência constitucional,  pode exigir,

mediante  lei  formal,  a  instalação  de  equipamentos  de  segurança  nos

estabelecimentos bancários, em favor dos usuários dos referidos serviços, sem que

isso importe em invasão da competência legislativa federal”.

Ressalte-se que esta Casa Legislativa já aprovou inúmeras propostas que dizem

respeito aos serviços bancários, como, por exemplo, a que facilitou aos portadores de

necessidades especiais o acesso a essas instituições e a que assegurou o direito do

consumidor de utilizar escaninhos, bebedouros e sanitários nas dependências das

agências  bancárias.  Lembramos,  por  último,  a  edição  da  norma  que  se  tornou

conhecida  como a  “lei  dos  15  minutos”,  que  diz  respeito  à  obrigatoriedade  de  o

fornecedor não permitir que o cliente permaneça na fila por tempo superior àquele

estipulado (Lei nº 14.235, de 2002).

Cumpre destacar que a matéria tratada no projeto diz respeito à segurança pública,

que,  segundo  o  art.  144  da  Carta  Federal,  é  dever  do  Estado,  direito  e

responsabilidade de todos.

O Ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal  Federal,  ao  relatar  o Agravo de

Instrumento nº 238.507-7-RS, que versa sobre a possibilidade de o Município, por

meio  de  lei,  tornar  obrigatória  a  instalação  de  porta  giratória  para  acesso  às

dependências  das  instituições  financeiras,  concluiu  que  tal  medida  não  ofende  a

Constituição Federal.

Em outras palavras, a competência da União restringe-se às matérias que dizem

respeito  à política  de  crédito,  câmbio,  seguros,  transferências  de  valores,  matéria

financeira  e  funcionamento  dessas  instituições  (arts.  22,  VII,  e  48,  XIII,  da

Constituição Federal).

Entendemos oportuna a aprovação da matéria na forma do Substitutivo  nº  1,  a

seguir  redigido,  que tem o  propósito  de  adequar  a  proposta  à  técnica  legislativa,

suprimindo, ao mesmo tempo, o disposto no art. 4º, uma vez que o Banco Central do

Brasil é a autarquia responsável pela fiscalização das instituições financeiras.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
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legalidade do Projeto de Lei nº 1.647/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Obriga  a  instalação  de  telefone  de  emergência  nos  caixas  eletrônicos

disponibilizados ao consumidor fora do estabelecimento comercial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O caixa eletrônico instalado fora das dependências da instituição financeira

deverá conter telefone de emergência para uso do consumidor.

Parágrafo  único  -  O  telefone  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo  deverá

proporcionar  o  contato  imediato  com  o  serviço  de  atendimento  ao  consumidor,

independente de discagem.

Art.  2º  -  A inobservância  do  disposto  nesta  lei  sujeita  o infrator  às  penalidades

previstas no art. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator - Cássio Soares - Pompílio Canavez - Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.174/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei  em análise, de autoria  do Deputado Marques Abreu, “obriga as

escolas da rede estadual de ensino a afixar cartaz informando o resultado por elas

obtido na última apuração do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb

–, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/7/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça. Cabe a

esta  Comissão  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Foi anexado a esta proposição, nos termos do art. 173 do mencionado Regimento,
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o Projeto de Lei nº 2.306/2011, do Deputado Paulo Lamac, por conter matéria de

conteúdo similar.

Fundamentação

O  projeto  em  tela  pretende  adotar  mecanismos  para  divulgação  do  Índice  de

Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb –, atribuído aos estabelecimentos da

rede estadual de ensino. Segundo a proposta, todos os estabelecimentos da rede

estadual de ensino deverão afixar cartaz, de tamanho padrão A3, com a nota apurada

para aquele estabelecimento na última avaliação relativa ao mencionado índice.

Denota-se que o projeto está em plena consonância com os princípios norteadores

da atividade pública, especialmente com aqueles que dizem respeito à transparência

e à publicidade que devem permeá-la.

Não é demais lembrar que a União, ao editar o Decreto nº 6.094, em 24/4/2007,

implementando o Plano de Metas, em regime de colaboração com os Municípios, o

Distrito Federal e os Estados, adotou como diretriz a divulgação dos dados relativos à

área da educação, com ênfase para o Ideb na escola e na comunidade onde esta se

encontra inserida.

Essa, a propósito, é a razão da tramitação, em diversos Legislativos do País, de

outras  propostas  de  conteúdo  similar,  valendo  ressaltar  o  Projeto  de  Lei  nº

1.530/2011,  do  Deputado Ronaldo  Caiado,  que  aguarda  parecer  de  comissão na

Câmara Federal.

A Constituição da República estabelece que a educação é direito de todos e dever

do  Estado  e  da  família,  e  será  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da

sociedade,  visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Esta  Casa  Legislativa  encontra-se  apta  a  dispor  sobre  a  matéria,  em  face  do

preceito constante do art. 24, IX, da Carta Federal, que coloca a educação entre as

matérias de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal. Observa-se que as normas federais tratam da divulgação do cogitado índice

de  forma  mais  genérica,  restando  facultado  ao  Estado  membro  o  exercício  da

competência  residual,  prevista  no  art.  24,  §  2º,  da  Constituição  da  República.
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Ademais, não existe nenhuma vedação a que se instaure o processo legislativo por

iniciativa parlamentar.

Essas  são  as  razões  que  nos  levam  a  concluir  favoravelmente  ao  trâmite  da

proposta,  que  deverá  ser  ainda  avaliada  quanto  ao  mérito  pela  Comissão  de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  uma  vez  que  nos  cabe  tão  somente,  nesta

oportunidade, manifestar-nos sobre seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

É  importante  observar,  ainda,  que a  supressão do art.  2º  do  projeto  mostra-se

necessária,  uma  vez  que  a  implementação  da  medida  proposta  pelo  dispositivo

resultaria na criação de despesas para o Poder Executivo. O art. 3º, por sua vez, é

desnecessário, porque as questões relativas ao orçamento são tratadas em projeto

específico. A cláusula regulamentar, constante do art. 4º, por seu turno, deve também

ser suprimida por interferir no princípio constitucional de separação dos poderes.

O Substitutivo nº 1, além de adotar as correções anteriormente cogitadas, consolida

a matéria, contando, inclusive, com valiosos subsídios constantes do Projeto de Lei nº

2.306/2011, anexado à presente proposta.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.174/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Obriga as escolas da rede estadual de ensino a afixar cartaz informando o resultado

obtido na última apuração do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as escolas da rede estadual de ensino obrigadas a afixar, em local

de fácil  acesso e visível ao público,  em folha de tamanho A3, a nota obtida pelo

estabelecimento  na  última  apuração  do  Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação

Básica – Ideb.

Parágrafo único - A informação a que se refere o “caput” deverá conter, ainda, a

nota média obtida pelos estabelecimentos de ensino do Município e a nota média

obtida pelos estabelecimentos de ensino do Estado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Cássio Soares, relator – Pompílio Canavez – Rômulo

Viegas.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  congratulações  com  o  Grupo  Gerdau  pelos  110  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 1.135/2011, do Deputado Délio Malheiros);

de aplauso à Sra. Vânia Célia Ferreira, Diretora da Superintendência Regional de

Ensino de Uberaba, pela realização do XVI Encontro Regional de Gestores, ocorrido

de 27 a 29 de junho (Requerimento nº 1.140/2011, do Deputado Bosco);

de aplauso à Sra. Maria Célia Araújo Oliveira, Secretária de Educação do Município

de Araxá, pela realização do XVI Encontro Regional de Gestores, ocorrido de 27 a 29

de junho (Requerimento nº 1.141/2011, do Deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Camanducaia pelo 143º aniversário desse

Município (Requerimento nº 1.145/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Natércia  pelo  87º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 1.146/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Paulo Cezar Consentino dos Santos por sua eleição

para  Presidente  da  Academia  Mineira  de  Ciências  Contábeis  (Requerimento  nº

1.148/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Diretoria  do  Sindicato  Intermunicipal  da  Indústria  do

Calçado  de  Nova  Serrana  pelos  20  anos  dessa  entidade  (Requerimento  nº

1.171/2011, do Deputado Inácio Franco);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Elói  Mendes  pelo  centenário  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  1.182/2011,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Associação  Filmes  de  Quintal  e  a  Associação  Velha

Guarda da Faculdade de Samba pelo lançamento do filme "Roda" (Requerimento nº
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1.195/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações com a Escola  Estadual  Paschoal  Comanducci  pelo  resultado

positivo que obteve no Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica

(Requerimento nº 1.196/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  aplauso  à  Cooperativa  de  Economia  e  Crédito  Mútuo  dos  Médicos  e

Profissionais da Área de Saúde de Belo Horizonte e Cidades Polo de Minas Gerais

pelos 18 anos de sua fundação (Requerimento nº 1.197/2011, do Deputado Doutor

Viana);

de aplauso à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais pelos 118 anos de sua

fundação (Requerimento nº 1.198/2011, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao ex-Deputado Nelson Ferreira Leite (Tio Nelson) pelo transcurso de

seus 90 anos (Requerimento nº 1.200/2011, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com o Sr. Ramon Sandoli, Coordenador de Operações Especiais

do Detran-MG, pela campanha "Sou pela vida, dirijo sem bebida" (Requerimento nº

1.228/2011, do Deputado Anselmo José Domingos);

de pesar pelo falecimento do Sr. Braz Grillo, ex-Prefeito Municipal de Espera Feliz,

ocorrido em 3/7/2011, nesse Município (Requerimento nº 1.231/2011, do Deputado

Sebastião Costa);

de aplauso ao Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais pelos 30

anos de sua fundação (Requerimento nº 1.235/2011, do Deputado Doutor Viana);

de  congratulações  com  o  Sindicato  dos  Produtores  Rurais  de  Guaxupé  pela

realização  da  37ª  Exposição  Agropecuária,  Comercial  e  Industrial  de  Guaxupé

(Requerimento nº 1.237/2011, do Deputado Pompílio Canavez);

de congratulações com a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.

por  sua  escolha  como  a  melhor  empresa  de  agronegócio  do  Brasil  pela  revista

"Exame" - Melhores e Maiores (Requerimento nº 1.238/2011, do Deputado Pompílio

Canavez);

de  congratulações  com  a  estudante  Paolla  Costa  França  Aguiar  de  Paula,  do

Município de Passos, pelo prêmio de Honra ao Mérito conquistado por sua brilhante

atuação  na  Olimpíada  Brasileira  de  Informática  (Requerimento  nº  1.239/2011,  do
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Deputado Cássio Soares);

de congratulações com a estudante Anna Laura Piantino Marques, do Município de

Passos,  pela  conquista  da  medalha  de prata  no  Quadro  de  Mérito  da  Olimpíada

Brasileira de Informática (Requerimento nº 1.240/2011, do Deputado Cássio Soares);

de  congratulações com o estudante João Vítor  Alonso Santos,  do  Município  de

Passos,  pela  conquista  da  medalha  de  ouro  no  Quadro  de  Mérito  da  Olimpíada

Brasileira de Informática (Requerimento nº 1.241/2011, do Deputado Cássio Soares).

de congratulações com a estudante Thamara Araújo Wenceslau, do Município de

Passos, pela conquista da medalha de bronze no Quadro de Mérito da Olimpíada

Brasileira de Informática (Requerimento nº 1.242/2011, do Deputado Cássio Soares);

de congratulações com a estudante Ana Paula Melo Amorim Pinto, do Município de

Passos, pelo prêmio de Honra ao Mérito conquistado por sua brilhante atuação na

Olimpíada  Brasileira  de  Informática  (Requerimento  nº  1.243/2011,  do  Deputado

Cássio Soares);

de congratulações com o Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Presidente da Gasmig, pelos

25 anos de criação dessa Companhia (Requerimento nº 1.244/2011,  do Deputado

Duarte Bechir);

de  congratulações  com  o  Sr.  Alysson  Paolinelli,  engenheiro  agrônomo,  por  sua

posse no cargo de Presidente Executivo da Associação Brasileira dos Produtores de

Milho  -  Abramilho  (Requerimento  nº  1.261/2011,  do  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes);

de congratulações com o Sr. Juremir Machado da Silva, escritor, pelo lançamento

do livro "Vozes da Legalidade - Política e imaginário na era do rádio" (Requerimento

nº 1.262/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com o  Sr.  Walter  Dias  pelo  seu  trabalho  no  CD "Setembro"

(Requerimento nº 1.263/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a comunidade de Guidoval pelos 63 anos desse Município

(Requerimento nº 1.265/2011, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sr.  Pedro Firmo Júnior por sua brilhante gestão como

Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alvinópolis, vinculado
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à 17ª Cia. da PMMG de João Monlevade, no período de 2005 a 2011 (Requerimento

nº 1.266/2011, do Deputado Neider Moreira);

de aplauso à Rádio Educadora Jovem Pan de Uberlândia pelos 58 anos de sua

fundação (Requerimento nº 1.267/2011, do Deputado Tenente Lúcio);

de  aplauso  à  "Revista  Sagarana"  pelo  importante  trabalho  de  divulgação  e

promoção  dos  atrativos  e  belezas  do  Estado  em  todo  o  País  (Requerimento  nº

1.268/2011, do Deputado Tenente Lúcio);

de congratulações com a Sra. Christiane Vieira Soares Pedersoli pelo lançamento

do livro "Conselho Nacional de Justiça - Atribuição regulamentar no Brasil e no direito

comparado" (Requerimento nº 1.283/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr.  Emerson João Soares, Chefe da 10ª Delegacia-4ª

SRPRF-MG, pelos 60 anos da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Pouso

Alegre (Requerimento nº 1.284/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com os Srs. Luiz Carlos Maciel, Prefeito Municipal de Ouro Fino,

e  Ademir  José Pereira,  Diretor-Geral  do  Instituto Federal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia do Sul de Minas - Câmpus Inconfidentes -,  pela instalação dos cursos

técnicos de Administração, Hospedagem (Turismo) e Meio Ambiente em Ouro Fino

(Requerimento nº 1.285/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Afonso Arinos de Mello Franco Filho por sua eleição

como  imortal  da  Academia  Mineira  de  Letras  (Requerimento  nº  1.286/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  aplauso  à  Associação  Cultura  Minas  por  sua  criação  (Requerimento  nº

1.288/2011, da Deputada Liza Prado);

de aplauso ao Sr. Carlos Roberto Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Araxá,

aos  demais  Vereadores  e  servidores  pela  inauguração  da  sede  dessa  Casa

Legislativa,  denominada  Casa  da  Cidadania  Deputado  Carlos  José  Lemos

(Requerimento nº 1.289/2011, do Deputado Bosco);

de congratulações com o Sr. Afrânio de Avelar Marques Ferreira pelo transcurso de

seus 90 anos (Requerimento nº 1.292/2011, do Deputado Duilio de Castro);

de  aplauso  ao  jornal  "Diário  O  Pergaminho"  pelos  20  anos  de  sua  fundação
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(Requerimento nº 1.293/2011, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da Ordem

dos  Advogados  do  Brasil  -  Seção  de  Minas  Gerais,  pelo  Dia  do  Advogado

(Requerimento nº 1.294/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Erval  Alves  Mendes,  ex-Prefeito  Municipal  de

Manhumirim, ocorrido em 3/8/2011 (Requerimento nº 1.298/2011, do Deputado José

Henrique);

de  aplauso  ao  Centro  de  Integração  Empresa  Escola  pelos  32  anos  de  suas

atividades operacionais no Estado (Requerimento nº 1.301/2011, do Deputado Doutor

Viana).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2011

ATAS

ATA DA 26ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/8/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem

- Palavras do Deputado Jayro Lessa - Entrega de placa - Palavras do Sr. Ivan Zurita -

Exibição  de  vídeo  -  Apresentação  musical  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Antônio Carlos

Arantes - Célio Moreira - Délio Malheiros - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira - Tiago

Ulisses.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Délio Malheiros, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas

das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Nestlé pelos seus 90 anos no

Brasil.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.  Alberto Pinto

Coelho, Vice-Governador do Estado, representando o Governador do Estado, Antonio

Anastasia;  Ivan Zurita,  Presidente  da  Nestlé  Brasil;  e  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-
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Secretário desta Casa, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade dos Exmos. Srs.

Deputado  Gil  Pereira,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas; Deputado Braulio Braz, Secretário de

Estado de Esportes e da Juventude; Deputado Federal Carlos Melles, Secretário de

Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas;  José  Braz,  Prefeito  de  Muriaé;  Elmiro

Nascimento, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Maurílio

Soares Guimarães, Presidente da Emater; Deputados Federais Jairo Ataíde e Diego

Andrade;  Macoud  Patrocínio,  Presidente  do  Mercado  Central  de  Belo  Horizonte;

Hudson  Ferreira  Sales,  Assessor  Parlamentar  Institucional  da  Polícia  Civil,

representando o Sr.  Jairo Léllis  Filho,  Chefe  da Polícia Civil;  Carlúcio  Gonçalves,

Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Emílio Brandi, Presidente do Nova

Safra; Paulo Poggiali, Presidente da Sociedade Mineira de Pediatria; José Nogueira

Soares Nunes, Presidente da Associação Mineira de Supermercados; da Exma. Sra.

Deputada Federal  Jô Moraes;  dos senhores  funcionários  da Nestlé  e da  diretoria

presente.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo Coral Canarinhos de Itabirito, sob a regência do maestro Eric Lana.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Saudamos a todos e gostaríamos também de dar ciência ao público,

bem  como  aos  telespectadores  da  TV  Assembleia,  do  grande  número  de

cumprimentos  de  autoridades  que  não  puderam  comparecer,  em  razão  de

compromissos  previamente  agendados,  mas que parabenizam a  Nestlé  do Brasil.

São  eles:  Exmos.  Srs.  e  Sras.  Dilma  Rousseff,  Presidente  da  República;  Michel

Temer,  Vice-Presidente  da  República;  Fernando  Pimentel  e  Fernando  Bezerra

Coelho, respectivamente Ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

e da Integração Nacional; Governadores Jaques Wagner, da Bahia, Sérgio Cabral, do

Rio de Janeiro, Geraldo Alckmin, de São Paulo, Marconi Perillo, de Goiás, e Tarso
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Genro,  do  Rio  Grande do Sul;  Senador  Aécio  Neves;  Deputados  Federais  Aelton

Freitas, Geraldo Tadeu, José Humberto, Lincoln Portela, Marcos Montes e Toninho

Pereira; Conselheiro Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas do

Estado; Maria Coeli  Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil  e Relações

Institucionais; Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável; Deputados Estaduais Bonifácio Mourão, Dalmo Ribeiro

Silva,  Luiz  Henrique  e  Romel  Anízio;  Roberto  Carvalho,  Vice-Prefeito  de  Belo

Horizonte; e José Sacido Neto, Prefeito Municipal de São Lourenço.

Palavras do Deputado Jayro Lessa

Boa noite a todos.  Quero cumprimentar  o Exmo. Sr.  Presidente da  Assembleia,

Deputado  Dinis  Pinheiro,  na  pessoa  de  quem  cumprimento  todos  os  Deputados

Estaduais  e  Federais  presentes;  Sr.  Alberto  Pinto  Coelho,  Vice-Governador  do

Estado, representando o Governador Antonio Anastasia; Sr. Ivan Zurita, Presidente da

Nestlé Brasil, em cuja pessoa cumprimento todos os funcionários; Srs. Secretários e

amigos da Nestlé nesta cerimônia tão prestigiada.

Gostaria  de  agradecer  a  presença  de  todos,  especialmente  da  grande  família

Nestlé, hoje aqui reunida para a homenagem dos 90 anos da empresa no Brasil. É

uma honra para a Assembleia Legislativa receber o Dr.  Ivan Zurita,  Presidente no

Brasil da maior empresa de nutrição, saúde e bem-estar do mundo. Em algumas de

suas entrevistas, Dr. Ivan, o senhor disse que, na carreira, o mais importante é se

investir em atitude. Isso envolve acreditar, decidir e agir. Além disso, o senhor destaca

a necessidade de se ter a satisfação de se comemorarem resultados. Pois saiba, Dr.

Ivan, que valeu a pena acreditar e ter atitude. Nós, mineiros, somos gratos pelo fato

de a Nestlé  ter  acreditado em nosso povo e por  ter  projetado seus investimentos

neste Estado. Hoje, tenho certeza de que os bons resultados alcançados testificam tal

confiança.

Quando a Nestlé foi criada na Suíça, em 1876, a preocupação com a mortalidade

de recém-nascidos foi o que motivou o alemão radicado nesse país, Henri Nestlé, a

desenvolver a farinha láctea. O seu objetivo era ajudar na recuperação das crianças

daquela época. Iniciava-se a história de uma companhia ligada à alimentação e que

se distinguiria  por  um  forte  compromisso com a  segurança e  a  tradição de seus
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produtos em consonância com o bem-estar dos consumidores. Ela ainda se tornaria a

maior e mais conceituada empresa do setor no mundo, posição que o seu fundador

não imaginaria alcançar na época de sua fundação. A criação da Nestlé é fruto de

uma necessidade humanitária, com a elaboração de um produto destinado a ajudar

na sobrevivência de um bebê, filho de um colaborador do inventor e em precárias

condições de saúde, por não poder se alimentar com o leite materno. A farinha láctea,

composto feito de leite de vaca e farináceos, logo veio salvar a vida de muitas outras

crianças, ganhando o interesse e a recomendação de médicos e farmacêuticos.

No final do século XIX, a farinha láctea já era exportada para o Brasil, fazendo parte

do  receituário  de  nossos  pediatras,  preocupados  com  as  grandes  taxas  de

mortalidade infantil em todos os meios sociais. Tendo a Suíça uma população limitada

e em consequência um mercado pequeno, a Nestlé, ao ter seus produtos solicitados

por  outros  países,  logo  decidiu  construir  fábricas  mais  próximas  de  seus

consumidores e hoje está presente em todos os continentes e em 83 países. A partir

de  1878,  a Nestlé  passou a fabricar  também o leite  condensado,  que chegou ao

Brasil em 1890. O produto levava o rótulo original e, embora o nome estampado fosse

“milkmaid”, logo ficou conhecido por Leite Moça, já que a tradicional camponesa suíça

carregando um balde de leite ilustrava o rótulo. O Brasil é o único país do mundo a

adotar oficialmente nome diferente do original.

A origem da Nestlé Brasil mistura-se à história do leite moça, já que a empresa se

instalou  no  País  no  ano  de  1921,  exatamente  para  produzir  o  leite  condensado

“milkmaid”. Depois da farinha láctea, do leite condensado e do leite em pó, começou

o processo de disseminação pelo mundo do uso do café solúvel. O desenvolvimento

do café solúvel está baseado na origem da antiga ligação da Nestlé com o nosso

país.

No início de 1930, uma delegação do Instituto Brasileiro do Café procurou o então

Presidente  da  empresa,  que  havia  morado  no  Brasil,  solicitando-lhe  o

desenvolvimento  de  um  método  para  desidratar  o  café,  sem  que  perdesse  as

qualidades de aroma e sabor, quando reidratado com água quente. Depois de três

anos de pesquisa, surgia o Nescafé, que, após a Segunda Guerra, passaria a ser

fabricado no Brasil, a partir de 1953. Hoje, com uma produção bastante diversificada,
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a marca Nestlé abrange chocolates, biscoitos, sorvetes, águas minerais e até rações

para animais.

A política da empresa, em todos os países onde opera, observa os objetivos de

desenvolvimento do milênio, de acordo com a ação coordenada pela ONU, voltada

para a sustentabilidade do planeta. Entre esses objetivos, salientam-se o fim da fome

e da miséria; a redução da mortalidade infantil; a educação básica de qualidade para

todos; a valorização da mulher e o respeito ao meio ambiente. Hoje, as 31 fábricas da

Nestlé espalhadas pelo País mostram uma grande participação na comercialização

de produtos de origem agropecuária, sendo as maiores compradoras de leite e as

maiores exportadoras de café solúvel do Brasil. A empresa está presente em Minas

Gerais,  oferecendo  trabalho  e  renda  à  população  do  Norte  do  Estado,  com  sua

fábrica de leite condensado em Montes Claros, além de produzir o leite Ninho, em pó,

nas plantas de Ibiá e Ituiutaba, respectivamente no Alto Paranaíba e no Triângulo. A

Nestlé ainda possui fábricas instaladas em São Lourenço, onde é produzida água

mineral e, em Teófilo Otoni, responsável pela produção de pré-condensado.

Ser funcionário da Nestlé consiste em viver uma situação privilegiada, atestada por

uma das mais baixas rotatividades da força de trabalho no mercado, de apenas 5%

ao ano, sendo 20 anos a média de tempo de serviço na empesa. O compromisso com

os  direitos  humanos  na  esfera  das  empresas  é  rigidamente  obedecido,  com  a

garantia de associação e o reconhecimento dos direitos de negociação coletiva, a

abolição do trabalho infantil  e da discriminação no emprego, além do estímulo às

tecnologias  ambientalmente  amigáveis.  Entre  seus  princípios  organizacionais,

destacam-se ainda medidas anticorrupção em todas as relações com seus parceiros

de  negócios.  A Nestlé  requer  que  sua  administração  e  seus  empregados  evitem

atividades pessoais e interesses financeiros que possam conflitar com o compromisso

no seu trabalho.

Estas nove décadas da empresa no País, sobretudo por sua ativa presença em

Minas  Gerais,  merecem,  pois,  todo o  apoio  do  povo mineiro,  representado  nesta

casa, justificando esta merecida homenagem. Parabéns ao Dr. Zurita e a todos os

seus colaboradores e funcionários. Agradeço a presença de cada um. Muito obrigado,

Dr. Zurita, o senhor pode contar com Minas Gerais para o desenvolvimento da Nestlé.
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Muito obrigado a todos.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro,  fará  a  entrega ao Sr.  Ivan Zurita,  Presidente  da  Nestlé  Brasil,  de  placa

alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “A

Nestlé,  líder  mundial  no  ramo  de  nutrição,  relaciona,  entre  seus  princípios

empresariais, o cuidado com a empresa, com seus colaboradores e com os milhões

de consumidores. A competência de seus gestores permite que a Nestlé alie a busca

de produtividade à cultura da boa alimentação, ao respeito pelo consumidor e pela

identidade  de cada povo.  Minas  Gerais  se  orgulha  de  abrigar  cinco  das  grandes

unidades industriais da empresa no Brasil e de ser seu principal polo de captação de

leite  e  de  café.  A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  em

reconhecimento à seriedade e pujança da Nestlé do Brasil, tem a elevada satisfação

de participar da comemoração dos seus 90 anos em solo brasileiro”.

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  convida  o  querido  Vice-Governador  para  nos

acompanhar neste momento para fazermos a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Ivan Zurita

Exmos.  Srs.  Deputados Dinis  Pinheiro,  Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais; Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado de Minas

Gerais, representando o Governador do Estado, Antonio Anastasia; Jayro Lessa, 3º-

Secretário  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem importante para nossa companhia;

senhores políticos, Secretários de governo e demais autoridades. Na pessoa do meu

estimado amigo Carlos Melles, cumprimento todos os Secretários que fazem parte do

governo  de  Minas  Gerais  e  que  nos  deixam  muito  felizes  com  sua  presença.

Senhoras e senhores, boa noite a todos.

É com imensa satisfação e alegria que recebo esta homenagem em nome do grupo

Nestlé no Brasil. Agradeço a todos pela presença, especialmente ao Deputado Jayro

Lessa, pela iniciativa de honrar a Nestlé nesta oportunidade. Ao cumprir 90 anos de

Brasil,  também  reafirmamos  nossa  identidade,  os  valores  que  sempre  moveram
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nosso  compromisso  de  oferecer  à  sociedade  brasileira  uma  parceria  de

desenvolvimento e sucesso.

Presente  neste  Estado  com  cinco fábricas  –  Montes  Claros,  Ibiá,  Teófilo  Otoni,

Ituiutaba e São Lourenço – a Nestlé é, antes de tudo, uma empresa multinacional de

sabor local. Além disso, é uma empresa tradicional em suas raízes, mas moderna e

ágil, que dá suporte ao desenvolvimento da comunidade e se renova, graças à prática

da criação de valor compartilhado. Isso significa que fazer negócio com a Nestlé só

tem  sentido  se  garante  a  qualidade  e  a  sustentabilidade,  agregando  valor  ao

ambiente,  à  economia  local  e  aos  múltiplos  aspectos  sociais.  Essa  atitude  que

adotamos  desde  a  origem  desta  organização  contempla  todos  os  nossos

“stakeholders”,  do  acionista  ao  consumidor,  e  abrange  todas  as  práticas  da

organização,  indo  desde  a  especificação  das  matérias-primas,  aos  benefícios  de

nutrição, saúde e bem-estar que oferecemos à sociedade no nosso cotidiano.

São esses consumidores, precisamente, que têm concedido brilho à trajetória dos

nossos  primeiros  90  anos  no Brasil  e  nos  têm  reconhecido,  muitas  vezes,  como

fizeram recentemente, como a empresa de maior prestígio do País, como a marca de

maior confiança do consumidor, como a marca mais valiosa de 2010 e a empresa de

melhor reputação no Brasil.  Tais distinções, senhoras e senhores, constituem para

nós o maior tributo, a qualidade e a prioridade dos nossos produtos, e a transparência

que rege o relacionamento da nossa companhia com todo o seu público.

Portanto,  comemorar  90  anos  com  esse  nível  de  aceitação  simboliza  a  nossa

ligação, o nosso afeto por este país, porque a Nestlé veio para sempre. Nesta saga,

meus amigos, a Nestlé não poderia chegar e se estabelecer sozinha num país de

dimensões continentais e de variedade cultural, como é o nosso. Graças ao apoio das

autoridades,  temos  contado com a  confiança dos governos,  como este  de  Minas

Gerais,  onde a Nestlé  proporciona mão de obra a mais  de 15 mil  colaboradores,

direta e indiretamente. Por outro lado, é este o Estado que nos fornece 1 bilhão de

litros de leite por ano. É este o Estado que nos fornece 2 bilhões de sacas de café por

ano,  entre  outras  matérias-primas  importantes.  Os  tributos  que  refletem  nosso

compromisso  com  Minas  Gerais  atingem  aproximadamente  R$120.000.000,00

anuais.
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Em  programas  sociais,  participamos  com  o  Projeto  Nutrir.  Já  proporcionamos

educação nutricional a mais de 25 mil crianças. O programa Nestlé até Você beneficia

mil mulheres, às quais permite inclusão social e geração de renda, com a venda porta

a porta.

Senhores, este é o Estado no qual se produz o Leite Moça, que sai de Montes

Claros para o Brasil e para o mundo. O Leite Moça é um dos produtos pioneiros da

nossa organização no Brasil e, por isso, no momento da comemoração dos 90 anos,

Minas Gerais ocupa uma posição especial também pelo afeto da Nestlé Brasil. Hoje,

vendem-se 7 latas por segundo de leite condensado em Minas Gerais.

Mas, se é verdade que nossa presença aqui torna-se cada vez mais marcante, isso

se deve, por outro lado, às características propícias que o Estado oferece. A forte

tradição  culinária  dos  mineiros  nos  leva  a  homenagear,  a  cada  dia,  a  excelente

cozinha. A nossa plataforma de comunicação, acreditamos, reflete e traduz bem essa

tradição: “A cozinha está no coração dos mineiros e é na cozinha que a gente se

encontra”. Esse é um pouco do carinho da nossa organização, onde aprendemos,

com o tempo, a conviver,  conjuntamente, com transparência, seriedade e trabalho.

Isso nos levou, ontem, a inaugurar a cozinha-escola, no Mercado Central de Belo

Horizonte.  Esse projeto não só valoriza  formalmente a gastronomia regional,  mas

também permitirá aos frequentadores do mercado e profissionais de “food services” a

trocar experiências e participar de aulas gratuitas com “chefs” reconhecidos.

Senhores, nossas raízes já estão neste país há 90 anos. Por isso, repito que a

Nestlé chegou para sempre. Podemos declarar que as conquistas desses 90 anos da

Nestlé  no  Brasil  são  de  todos  nós,  de  toda  a  sociedade  com  a  qual  temos

compartilhado todos os momentos.  É verdade,  todos os momentos.  As pesquisas

indicam que estamos presentes em 98% dos lares dos consumidores brasileiros em

todas as faixas etárias.

Para conhecer e estar mais próxima desse consumidor, a Nestlé fundou o primeiro

serviço de atendimento ao consumidor há 50 anos. O consumidor é a nossa razão de

ser, e com ele a Nestlé tem construído uma história comum que teve início em 1921,

a partir de um pequeno laticínio no interior do Estado de São Paulo, na cidade de

Araras. Hoje, contamos com 31 fábricas em vários Estados brasileiros. Oferecemos
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19 mil postos de trabalho diretos e 220 mil indiretos. São 145 marcas distribuídas em

25 categorias, abrangendo a produção de 1.605 produtos diferentes.

Trabalhamos com 44 mil fornecedores e estamos presentes em mais de 300 mil

pontos  de  venda  no  Brasil.  A Nestlé  está  presente  em  quase  100%  dos  lares.

Portanto, consideramos que a Nestlé é brasileira.

Senhores, se a Nestlé hoje é parte do cenário e da história do nosso país, esse

patamar  somente  foi  alcançado  porque  nós,  brasileiros,  oferecemos  condições

propícias ao empreendedorismo e à inovação.

Graças a esse potencial de desenvolvimento, ao avanço das condições sociais e

econômicas dos últimos anos, à crescente exigência do consumidor  brasileiro e à

força cada vez mais determinante do nosso país no cenário mundial, o Brasil é uma

prioridade do Grupo Nestlé em nível internacional.

Por tudo isso, sinto-me honrado, também como brasileiro,  pela homenagem que

hoje a Nestlé recebe: é o nosso país que proporciona, por suas condições naturais e

sua vocação ao desenvolvimento,  um panorama favorável  à  construção do futuro

global, onde Minas Gerais tem um papel preponderante.

Eu diria que se torna mais fácil galgar o sucesso quando o desafio é factível. É o

caso da Nestlé  no  Brasil,  porque o  investimento  encontra  neste  país  um cenário

favorável  e  isso  faz  toda  a  diferença.  Não  poderia,  portanto,  ser  maior  a  minha

satisfação, nesta comemoração em que vejo os dois lados vencedores: o meu país e

a empresa que represento, reunidos por laços de indelével confiança.

É essa a direção que continuará norteando as iniciativas do Grupo Nestlé em nosso

país. Queremos continuar sendo coautores nessa missão, porque a Nestlé Brasil hoje

é  a  segunda  Nestlé  do  mundo,  de  todos  os  países  onde  produzimos  e

comercializamos, obviamente graças às oportunidades crescentes de um País jovem

e dinâmico, que oferece muitas oportunidades para quem tem a vocação de acreditar

e crescer, e principalmente de poder projetar nosso país em nível internacional.

Agradeço a todos por nos prestigiarem nesta cerimônia. Tomo a presença de cada

um dos senhores como um presente à Nestlé pela celebração de sua trajetória de

busca e oferta permanente de nutrição, saúde e bem-estar. Obrigado, Minas Gerais.

Obrigado a todos os senhores.
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Reafirmo aqui, como representante do Grupo Nestlé Brasil, o nosso compromisso

da continuidade dos investimentos, da geração de emprego e dos impostos. Muito

obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes para assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir o Coral Canarinhos de Itabirito,

que, sob a regência do maestro Eric Lana, apresentará as músicas “What a mighty

God”, de Eric McDaniels, “Paisagem da Janela”, do Clube da Esquina, e “Emoções”,

de Roberto Carlos.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, dileto

amigo, que por 16 anos foi Deputado Estadual e teve a felicidade de presidir esta

Casa e deixou para os mineiros algo reservado, indelével, representando para todos

um  legado  altamente  precioso.  Legado  esse  que  inspira  permanentemente  os

Deputados e Deputadas desta Casa. Seja bem-vindo mais uma vez, querido Vice-

Governador  Alberto  Pinto  Coelho.  Com  muita  alegria,  saúdo  o  Sr.  Ivan  Zurita,

Presidente da Nestlé Brasil, uma figura extraordinária. Cumprimento ainda o Exmo.

Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, estimado amigo, inteligente, aplicado, dedicado e autor deste requerimento,

que nos propiciou este belo momento de emoção, conforme externado por esse coral

lindo,  denominado  Canarinhos  de  Itabirito.  Sejam  bem-vindos.  É  muito  bom

recepcioná-los  mais  uma  vez.  Foi  um  “show”  de  alegria,  de  encanto  e  de

encantamento. Aproveito o ensejo para cumprimentar o amigo José Nogueira Soares

Nunes, o meu querido e fraterno amigo Roney e, por meio deles, cumprimentar todos

os  empresários  aqui  presentes.  Nesta  oportunidade,  na  pessoa  desse  valoroso
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mineiro  João Dornelas,  que teve  uma bela  vida de serviços prestados à  gloriosa

Nestlé, quero saudar os 220 mil valorosos colaboradores da brasileira Nestlé. Quero

cumprimentar  com  muita  alegria  todos  os  Secretários  de  Estado,  Deputados

Federais,  queridos  amigos  Deputados  Estaduais  aqui  presentes,  Prefeitos,

Vereadores, lideranças municipais, senhoras e senhores.

Comemorar os 90 anos da presença da Nestlé no Brasil e, especialmente em Minas

Gerais,  é  motivo  de  muita  satisfação para  esta  Assembleia,  pois  festejamos  uma

empresa que, ao longo de sua história, conquistou grande identidade com a vida dos

brasileiros,  especialmente  pelos  seus  produtos  ligados  à  alimentação  infantil.

Recordo-me  neste  momento,  Ivan  Zurita,  do  leite  Ninho.  Quantas  vezes  fui  à

mercearia do meu saudoso tio Nelson buscar esse leite Ninho.

Como afirmou seu ilustre Diretor-Presidente, o economista Ivan Zurita,  “a Nestlé

tem o gosto do Brasil, e boa parte dos brasileiros também tem o gosto da Nestlé”.

Devo lhe dizer,  caro Presidente, que esta Casa definiu como sua prioridade, com

denodo, a pobreza e a desigualdade, que tanto ainda nos assombram. E, por esta

razão, enxerga em seus propósitos uma grande sintonia com o grupo empresarial que

V.  Exa.  dirige  e  que,  ao  produzir  alimentos  em  larga  escala,  certamente,  está

contribuindo  para  integrar  milhões  de  brasileiros  ao  que  poderíamos  chamar  de

cidadania do consumo.

Sabemos,  Deputado Jayro  Lessa,  que desde sua fundação,  na  Suíça,  a  Nestlé

demonstra uma permanente preocupação humanitária, por pesquisar e comercializar

alimentos destinados a combater a mortalidade infantil.

Sabemos,  também,  que a Nestlé  trouxe essa preocupação humanitária  para  as

suas atividades no Brasil, de que é exemplo o compromisso assumido publicamente

com o fim da fome e da miséria,  além de sua pioneira bandeira pela redução da

mortalidade infantil. Da mesma forma, saudamos o crescente respeito que a empresa

vem demonstrando ao meio ambiente, atuando responsavelmente e tendo como meta

a sustentabilidade de todo o planeta.

Cabe-me ainda, caro Presidente Zurita, reconhecer a atuação da Nestlé em Minas

Gerais, em plantas industriais que transformam e comercializam produtos muito caros

a nós, mineiros, como são o leite, o café e a água mineral. Por intermédio da Nestlé,
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Minas se faz presente hoje em todo o mundo. Sua ligação com os mineiros expressa-

se também no reconhecimento à nossa culinária,  parcela muito querida de nossa

cultura e de nossa tradição, como demonstrado na cozinha-escola, recém-inaugurada

no  Mercado  Central  de  Belo  Horizonte,  e  que  vem  reforçar  o  movimento  de

valorização de nossa cozinha regional.

Caro Presidente, Ivan Zurita, creio que não é simples coincidência que a cidade de

Araras, em São Paulo, onde, em 1921, foi criada a primeira fábrica do grupo em solo

brasileiro, seja também a sua querida terra natal. Certamente há muitas razões para

que a empresa seja hoje conduzida pelo antigo estagiário, que construiu sua carreira

inteiramente  na  companhia,  com  importantes  passagens  por  outros  países  da

América  Latina.  As  razões  que  o  levaram  à  Presidência,  com  certeza,  explicam

também o porquê de a empresa ser a mais  procurada,  em todo o País,  para se

trabalhar.  Explicam, também, por que seus funcionários orgulham-se de pertencer

aos  quadros  da  maior  empresa  mundial  de  nutrição,  saúde  e  bem-estar.  Seus

colaboradores, afinal, têm como exemplo a seguir o executivo Zurita,  que sempre,

sempre,  Governador  Alberto  Pinto  Coelho,  acreditou  nas  oportunidades  tanto  da

empresa quanto de nosso país. A crença que o motiva a agir e a decidir em busca

dos melhores resultados é também, com toda a certeza, a de seus funcionários. São

mais de 200 mil famílias vivendo dos salários diretos e indiretos pagos pela Nestlé

Brasil,  a  maior  compradora  nacional  de  produtos  agrícolas  e  que tem  a  louvável

política de não importar matéria-prima.

É por todo esse grande exemplo de responsabilidade social, de compromisso com o

Brasil  e com Minas Gerais,  e por sua necessária atuação como fonte mundial  de

nutrição  e  saúde  alimentar  que  a  Nestlé  Brasil  recebe,  com  todo  o  mérito,  esta

homenagem do povo mineiro representado nesta Casa. Muito obrigado, e que Deus

continue iluminando a trajetória da brasileira Nestlé.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para as especiais de amanhã, dia 26, às 9 e às 14 horas,

nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/8/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  da  seguinte

proposição, da qual designou como relator o Deputado citado a seguir: Projeto de Lei

nº 925/2011, em turno único (Deputado Ulysses Gomes). Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  discutir  as  repercussões  dos  investimentos  da

empresa Aperam na região do Vale do Aço; Tenente Lúcio (2) em que solicita sejam

realizadas  reuniões  de  audiência  pública  para  debater  as  questões  pertinentes  à

pesca  profissional  no  Estado  e  para  discutir,  nos  Municípios  de  Nova  Ponte,

Sacramento, Uberlândia e Tupaciguara, a pesca esportiva; Duílio de Castro em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o turismo ferroviário

no Estado; Ulysses Gomes em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado

Extraordinária da Copa do Mundo pedido de informações relativas aos trâmites para a

pré-seleção das subsedes da Copa no Estado, de forma a permitir antecipar ações de

articulação  com  os  Municípios  interessados  em  candidatar-se  a  "Base  Camps".

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Viegas - Duilio de Castro.
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/8/2011

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu  Martins  Leite  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta

a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Fabiano

Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos de Lei  nºs 1.987/2011, em turno único (Deputado Tadeu Martins Leite),  e

1.988/2011, em turno único (Deputado Fabiano Tolentino). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 639/2011 com a Emenda nº

1  (relator:  Deputado  Gustavo  Perrella);  1.612/2011  com  a  Emenda  nº  1  (relator:

Deputado  Marques  Abreu);  1.851/2011(relator:  Deputada  Gustavo  Perrella);

1.942/2011 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão),  que receberam parecer por

sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua vez,  são aprovados requerimentos dos Deputados Marques Abreu, Tadeu

Martins Leite, Fabiano Tolentino, Adelmo Carneiro Leão e Gustavo Perrella em que

solicitam seja elaborada agenda de atividades desta Comissão, com os eventos e

temas  que  mencionam,  de  modo  a  dar  prosseguimento  às  sugestões  colhidas

durante a realização do Forúm Democrático para Desenvolvimento de Minas Gerais

com  vistas  ao  aperfeiçoamento  das  politicas  públicas  de  esporte  e  juventude  do

Estado;  seja  encaminhado  à  Secretária  de  Estado  de  Educação  pedido  de

informações sobre o número de quadras poliesportivas e equipamentos esportivos

existentes  nas  escolas  públicas  estaduais,  indicando o  endereço da  unidade  e  a
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situação  física  desses  equipamentos,  bem  como  os  eventuais  projetos  de

recuperação,  construção  ou  instalação;  seja  encaminhado  ofício  às  instituições

públicas  e  federações  esportivas,  à  Fiemg,  à  ACMG  e  a  outras  entidades

interessadas instruindo sobre a publicação da cartilha "Lei de incentivo ao esporte",

constante no “site” da ALMG, com vistas a promover campanha orientadora sobre as

formas de captação de recursos materiais e financeiros públicos para a realização de

projetos esportivos. A Presidência recebe, para apreciação posterior, requerimento do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja formulado voto de congratulações

com o Sr. Humberto Garcia Bonamichi, técnico do time de Ouro Fino, pela vitória na

5ª  Copa COE de Pouso Alegre.  Cumprida a finalidade da reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Marques Abreu, Presidente – Tadeu Martins Leite – Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 10/8/2011

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Dalmo

Ribeiro Silva, Carlin Moura, João Vítor Xavier e Adelmo Carneiro Leão (substituindo o

Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do Bloco Minas Sem Censura),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Bosco,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater o convênio de cooperação

celebrado entre a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, o Serviço

Nacional de Aprendizagem Industrial  – SenaiMG -, a Federação das Indústrias do

Estado de Minas Gerais - Fiemg -, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino  Superior  -  Sectes  -  e  o  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  para  o

desenvolvimento  de  soluções  tecnológicas  inovadoras  e  para  a  difusão  do
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conhecimento científico e tecnológico no Estado e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs.  Nárcio Rodrigues da  Silveira,  Secretário  de  Estado de Ciência,  Tecnologia  e

Ensino  Superior;  Marcílio  César  de  Andrade,  Presidente  da  Fundação  Centro

Tecnológico de Minas Gerais; José Eustáquio Drumond, Gerente de Tecnologia do

Senai,  representando  o  Sr.  Olavo  Machado  Júnior,  Presidente  da  Fiemg;  Vander

Ferreira Rodrigues, Presidente da Associação dos Servidores de Ciência e Tecnologia

e  de  Meio  Ambiente  do  Estado de Minas  Gerais;  Paulo  Gazzinelli,  Consultor  em

Planejamento  e  Gestão  em  Ciência  e  Tecnologia;  e  Jose  Roosevelt  Perreira,

Pesquisador Aposentado do Cetec, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra cada um por sua vez, aos Deputados Adelmo Carneiro

Leão e Carlin Moura, autores do requerimento que deu origem ao debate para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares,  determina a lavratura da ata  e encerra os  trabalhos

desta reunião.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Bosco, Presidente – Paulo Lamac – Neilando Pimenta.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/8/2011

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta,  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.

Ana Rosa Mendonça Lasmar, Prefeita Municipal de Ribeirão Vermelho, publicada no
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“Diário do Legislativo” de 30/7/2011; da Sra. Eika Oka de Melo, Prefeita Municipal de

Barroso, e do Vereador Hélio Francisco de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal

de  Conselheiro  Lafaiete,  publicados  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/8/2011.  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 431, 1.922, 1.990, 2.003/2011, em

turno único, e 464/2011, no 1º turno (Deputado Elismar Prado); 1.945/2011, em turno

único  (Deputado Rômulo  Veneroso);  1.963/2011,  em turno único  (Deputada Luzia

Ferreira);  e  2.072/2011,  em turno único  (Deputado Tenente Lúcio).  Passa-se  à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, na forma do Substitutivo

nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Elismar  Prado).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.263, 1.286 e

1.288/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  A  Presidência  recebe

requerimento  do  Deputado  Rômulo  Veneroso,  para  posterior  apreciação,  em  que

solicita seja formulado voto de congratulações com o Sesc-MG pela inauguração do

espaço cultural Sesc Palladium. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos da Deputada Luzia Ferreira e do Deputado Elismar Prado

(2) em que solicitam sejam enviados ofícios: ao Governador do Estado para que, no

processo em curso de definição dos representantes da sociedade civil para compor o

Conselho Estadual de Política Cultural, seja referendada a escolha de cada uma das

áreas artístico-culturais, com a designação do candidato mais votado em cada uma

delas, para membro efetivo do referido Conselho, e ao Governador do Estado e à

Secretaria  de  Estado  de  Cultura  para  que  reavaliem  a  composição  do  Conselho

Estadual de Política Cultural, bem como o sistema de lista tríplice para designação de

seus membros que são representantes da sociedade civil para a próxima composição

do Conselho; e do Deputado Elismar Prado em que solicita seja encaminhada ao

Prefeito  Municipal  de Belo Horizonte cópia das notas taquigráficas da 4ª Reunião
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Extraordinária,  realizada  em  9/8/2011.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Rômulo Veneroso - Carlos Mosconi.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/8/2011

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira  e  Luiz  Henrique,  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O  Presidente

comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Deputado  André  Quintão  justificando  sua

ausência na reunião de 4/8/2011. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os Deputados e a Deputada citados

a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.249,  2.250,  2.263  e  2.267/2011  (Deputado  André

Quintão); 2.253, 2.256, 2.257, 2.260 e 2.265/2011 (Deputado Bruno Siqueira); 2.243,

2.252,  2.255,  2.261,  2.264 e 2.268/2011 (Deputado Cássio Soares);  2.245,  2.246,

2.258  e  2.269/2011  (Deputado  Delvito  Alves);  2.247,  2.251,  2.262  e  2.270/2011

(Deputado Luiz Henrique); 2.244, 2.248 e 2.259/2011 (Deputada Rosângela Reis); e

2.266/2011 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela  constitucionalidade,  legalidade  e  juridicidade,  em  turno  único,  do  Projeto  de

Resolução nº 1.889/2011 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Bruno Siqueira, em

virtude de redistribuição). Nesse momento, o Deputado Cássio Soares comparece no
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recinto.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados  os  pareceres  pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs

1.247,  1.726/2011,  este  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Cássio

Soares,  o  primeiro  projeto  em  virtude  de  redistribuição);  1.495/2011  na  forma do

Substitutivo n° 1 e 1.575/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis); 1.536/2011 com

a Emenda nº 1 (relator:  Deputado Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição);  e

1.554/2011  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique).  São  convertidos  em  diligência  às

Secretarias  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais,  de

Desenvolvimento  Econômico  e  de  Desenvolvimento  Social  o  Projeto  de  Lei  nº

1.747/2011  e  às  Secretarias  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  e  de

Desenvolvimento  Social  o  Projeto  de  Lei  nº  1.789/2011  (relator:  Deputado  Bruno

Siqueira).  Nesse momento,  o  Deputado  Cássio  Soares  retira-se  do  recinto.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados  os  pareceres  pela  constitucionalidade,

legalidade e juridicidade, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.812/2011 e, no 1º

turno,  dos Projetos de Lei  nºs  248,  723 com as Emendas nºs 1 a 7 (emenda de

autoria do Deputado Délio Malheiros foi acatada pelo relator), 1.162, 1.565 com a

Emenda  nº  1,  1.716  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  1.753  e  1.866/2011  (relator:

Deputado Bruno Siquera, em virtude de redistribuição); em turno único, o Projeto de

Lei nº 1.836/2011 e, no 1º turno, os Projetos de Lei nºs 384, 835 e 1.631/2011, todos

na forma do Substitutivo nº 1 (relatora: Deputado Rosângela Reis); em turno único, o

Projeto de Lei nº 1.886/2011 e, no 1º turno, o Projeto de Lei nº 278 (relator: Deputado

Sebastião Costa, o segundo em virtude de redistribuição); em turno único, o Projeto

de Lei nº 1.986/2011 na forma do Substitutivo nº 1 e, no 1º turno, os Projetos de Lei

nºs 439, 746, 1.009 e 1.732/2011, todos na forma do Substitutivo nº 1, e 726/2011

(relator:  Deputado  Luiz  Henrique,  o  último  em  virtude  de  redistribuição).  São

convertidos  em  diligência  à  Secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais e ao Secretário de Estado de Trabalho e Emprego o Projeto de Lei nº

1.861/2011, ao DER-MG o Projeto de Lei nº 1.946/2011, à Secretaria de Estado de

Fazenda os Projetos de Lei nºs 848 e 1.139/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira, o

último em virtude de redistribuição); à Ruralminas o Projeto de Lei nº 1.336/2011, à

Seplag o Projeto de Lei nº 1.692/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude



1536
____________________________________________________________________________

de redistribuição);  à  Secretaria  de  Estado da Saúde o Projeto  de  Lei  nº  1.487,  à

Seplag o Projeto de Lei nº 1.781, à Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de Lei

nº 1.949/2011 (relator: Deputado Cássio Soares; leitor dos requerimentos: Deputado

Sebastião Costa); à Seplag o Projeto de Lei nº 1.725/2011, à Secretaria de Estado de

Saúde os Projetos de Lei nºs 1.823 e 1.872/2011, às Secretarias de Estado de Saúde

e de Defesa Social o Projeto de Lei nº 1.859/2011 e às Secretarias de Estado de

Saúde  e  de  Fazenda  o  Projeto  de  Lei  nº  1.966/2011  (relator:  Deputado  Luiz

Henrique); à Secretaria de Estado de Defesa Social o Projeto de Lei nº 1.754/2011

(relatora: Deputada Rosângela Reis). Após discussão e votação, são aprovados, cada

um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  inconstitucionalidade,  ilegalidade  e

antijuridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 872, 751, 1.241, 1.434, 1.595 e

1.760/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa, o último em virtude de redistribuição);

1.126,  1.217,  1.284  e  1.435/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira);  1.177  e

1.317/2011  (relator:  Deputado  Cássio  Soares;  leitor  dos  pareceres:  Deputado

Sebastião Costa). Anunciada a votação do parecer que conclui pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  7/2011,  no  1º  turno,  é

aprovado requerimento de autoria  do  Deputado Bruno Siqueira  em que solicita  o

adiamento  da  votação.  Os pareceres  sobre os  Projetos  de  Lei  nºs  9  e  440/2011

deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo

regimental pelo relator, Deputado Sebastião Costa. Na fase de discussão do parecer

do relator, Deputado Bruno Siqueira, que conclui pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade na forma do Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 712/2011, no 1º turno,

o  Presidente  solicita  vista  do  referido  parecer.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  1.194  e

1.833/2011 são retirados da pauta atendendo-se, respectivamente, a requerimentos

da  Deputada  Rosângela  Reis  e  do  Deputado  Bruno  Siqueira  aprovados  pela

Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.515/2011 deixa de ser apreciado em

virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado

Bruno Siqueira.  Na fase de discussão do parecer  do relator,  Deputado Sebastião

Costa, que conclui pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto

de Lei nº 1.911/2011, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado

Bruno Siqueira. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  é  aprovado,  em  turno  único,  o  parecer  que  conclui  pela

inconstitucionalidade,  ilegalidade  e  antijuridicidade  do  Projeto  de  Lei  nº  611/2011

(relator:  Deputado Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição).  Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que

concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs

1.460 e 2.054/2011,  este na forma do Substitutivo nº  1 (relator:  Deputado Cássio

Soares; leitor dos pareceres: Deputado Luiz Henrique); 1.511 e 2.081/2011, este na

forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira,  em  virtude  de

redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  é

aprovado requerimento em que se solicita seja baixado em diligência ao Presidente

do  Tribunal  de  Justiça  o  Projeto  de  Lei  nº  1.850/2011.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves – Luiz Henrique – Rosângela Reis –

Cássio Soares – Bruno Siqueira – André Quintão.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/8/2011

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Fred  Costa,  Ivair  Nogueira,  Neider  Moreira  e  Rogério  Correia,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Neider  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais  designou  os  relatores
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citados a seguir: Projetos de Lei nºs 170/2011, no 1º turno (Deputado Neider Moreira)

e 839/2011,  no 1º  turno (Deputado Fred Costa).  Passa-se à 1ª Fase da 2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 1º  turno,  dos

Projetos de Lei nºs 898/2011 (relator: Deputado Fred Costa) na forma do Substitutivo

nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça; 1.281/2011 (relator: Deputado Gustavo

Corrêa) e 1.971/2011 (relator: Deputado Délio Malheiros) na forma do Substitutivo nº

1 da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 1.283, 1.290 e 1.292/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão. Adiada a votação, a pedido do Deputado Neider Moreira, do requerimento

de autoria do Deputado Carlin Moura em que solicita seja realizada audiência pública

desta Comissão conjunta com as Comissões de Participação Popular e de Segurança

Pública,  no  Município  de  Montes  Claros,  com  a  finalidade  de  discutir  a  política

remuneratória e o plano de carreira dos agentes de segurança do Sistema Prisional e

Socioeducativo do Norte de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente – Délio Malheiros – Neider Moreira – Bonifácio Mourão.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/8/2011

Às  14h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Celinho do Sinttrocel  e Célio  Moreira,  membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adalclever  Lopes,  declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Celinho
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do  Sinttrocel,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios

dos  Srs.  José Elcio  Santos Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG;  Omar de  Castro

Ribeiro Júnior, Diretor Superintendente da Autopista Fernão Dias, Leonardo Carreiro

Albuquerque, Chefe de Gabinete do Ministro dos Transportes (substituto), (6/8/2011).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 765/2011 (relator:  Deputado Célio

Moreira);  e  955/2011  (relator:  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  em  virtude  de

redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Projetos de Lei nºs 634, 677, 970 e 1.185/2011 com as Emendas nºs 1, e 678/2011,

que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  1.293/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério

Correia em que solicita seja encaminhado ao  DER-MG pedido de providência para

que  agilize  o  processo  de implantação  de  duas  passarelas  na  Rodovia  MG-424,

sendo uma no Km 6,8 e outra no Km 7,6, no trevo de São José da Lapa; Celinho do

Sinttrocel em que solicita seja encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de

providência para que estude a viabilidade de realizar as obras visando à duplicação

da MG 497, localizada no Triângulo; Carlin Moura em que solicita seja realizada uma

visita desta Comissão ao Km 424,3 da BR-381 (Rodovia Fernão Dias), na altura do

Bairro Jardim Piemonte, no Município de Betim, divisa com o Município de Contagem

e  com  localização  próxima  ao  Posto  13  de  Maio,  com  objetivo  de  verificar  as

condições de trafegabilidade no local e a necessidade de instalação de passarela
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para pedestres; Vanderlei Miranda em que solicita seja encaminhado à Setop e ao

DER-MG pedido  de  providências  para  instalar  redutor  de  velocidade no  trevo  de

acesso ao Município de São José da Lapa na MG-424 e, ainda, que sejam enviados a

esta Casa o estudo técnico que estipulou as velocidades máximas e os nomes dos

responsáveis  pela  instalação  dos  radares  e  placas  de  sinalização  no  local

mencionado  acima;  solicita  ainda,  pedido  de  informação  sobre  a  previsão  de

instalação  de  passarelas  na  MG-424;  Adalclever  Lopes  (3)  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, na cidade de Caratinga, com a finalidade de discutir a

invasão da Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdalla pelas

obras  da  BR-474,  com  a  manutenção  do  atual  projeto  executivo;  seja  realizada

reunião  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, na cidade de Lambari, com a finalidade de discutir a

deposição de resíduos sólidos urbanos daquela cidade (lixão); seja realizada reunião

de  audiência  pública  na  cidade  de  Caratinga  para  discutir  a  possibilidade  de

municipalização  de  trecho  da  Rodovia  Estadual  MG-329  (do  Km  0  ao  Km  3  da

estrada Caratinga - Bom Jesus do Galho),  atendendo a solicitação da Associação

Comercial  e  Industrial  de  Caratinga  -  Acic.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Anselmo José Domingos - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/8/2011

Às  14h43min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Cássio Soares e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
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pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Cel.

BM Ezequiel Silva, Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais,  e  Denílson  Aparecido  Martins,  Presidente  do  Sindipol-MG  (  6/8/2011).  O

Presidente  acusa o  recebimento  da  seguinte  proposição,  da  qual  designou como

relatora a Deputada Maria Tereza Lara: Projeto de Lei nº 1.954/2011, em turno único.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Lei nº 426/2011, no 1º Turno, é convertido em diligência à Secretaria de Estado de

Defesa  Social  e  ao  Comando-Geral  do  Corpo  de Bombeiros  Militar  do  Estado a

requerimento do relator, Deputado Cássio Soares, aprovado pela Comissão. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 1.284/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetido  a  votação,  é  rejeitado  requerimento  da  Deputada  Liza  Prado  em  que

solicita seja encaminhado à Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de

Minas Gerais pedido de informações sobre a suposta maquiagem e manipulação nas

ocorrências da PMMG. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2011.

Gustavo Valadares, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Luiz Henrique.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/8/2011

Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Wilson Batista e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião
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e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofício do Sr. Augusto Monteiro Guimarães, Presidente da Fundação

Ezequiel Dias, que comunica que a Organização Mundial de Saúde confirmou, em

27/7/2011,  a  pré-qualificação  do  laboratório  de  Análise  de  Medicamentos  da

Fundação Ezequiel  Dias  -  Funed -,  como referência  no  controle de qualidade de

medicamentos para a região das Américas; e ofício da Sra. Maria Coeli Simões Pires,

Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, publicado no “Diário

do  Legislativo”  em  6/8/2011.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

1.957/2011  (Deputado  Neider  Moreira);  e  1.959/2011  (Deputado  Hely  Tarquínio),

ambos  em  turno  único.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  São

recebidos  pela  Presidência,  para  serem  apreciados  em  reunião  posterior,

requerimentos dos Deputados Délio  Malheiros e Carlos Mosconi  em que solicitam

seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  destinação  do  lixo

hospitalar  de  Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana;  e  Délio  Malheiros  em  que

solicita  seja realizada reunião  para conhecer  e debater,  em audiência  pública,  as

iniciativas  de  controle  e  combate  à  infecção  hospitalar  e  à  proliferação  de

"superbactérias" no Estado. Ato contínuo, são submetidos a votação e aprovados,

cada um por sua vez, requerimentos dos Deputados Doutor Wilson Batista, Neider

Moreira e Carlos Mosconi em que solicitam sejam realizadas visitas à Secretaria de

Estado de Saúde e ao Governador do Estado para debater a situação precária em

que se encontram os hospitais regionais no Estado; Adelmo Carneiro Leão em que

solicita  seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  Política  de

Formação Profissional  desenvolvida  pela  Faculdade de Medicina  da  UFMG;  e  da

Deputada Liza Prado, na forma do Substitutivo nº 1, em que solicita ao Presidente da

Casa  a  utilização  dos  meios  de  comunicação  institucionais  para  promover  a

campanha que alerta sobre os malefícios do uso do sal. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Neider  Moreira  -  Hely

Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/8/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir  Paraca e Pompílio  Canavez,  membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pompílio Canavez,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  do

Desembargador Cláudio Costa, por meio da qual agradece o convite para o debate

público  “Transferência  de  Recursos  Federais  para  os  Municípios  pela  Caixa

Econômica Federal”;  do Sr.  Paulo Rogério Ayres Lage, encaminhada por  meio do

debate público referente ao Plano Nacional de Mineração, por meio da qual apresenta

sua contribuição referente ao tema em questão ; e de correspondência publicada no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: das Sras. Vânia Soares

Rodrigues, bibliotecária do Instituto Histórico Israelita Mineiro (14/7/2011); Dorothea

Werneck, Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, (30/7/2011); Jussara

Maria Rocha, Superintendente de Políticas de Turismo da Secretaria de Estado de

Turismo de Minas Gerais (30/7/2011);  Virgínia  Maria Bueno,  Chefe da Divisão de

Atendimento;  e  do  Sr.  Manoel  Ricardo Palmeira  Lessa,  Superintendente  Regional

Sudeste do INSS (14/7/2011); dos Srs. Fábio Pimenta Esper Kallas, Subsecretário de

Ensino Superior da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;



1544
____________________________________________________________________________

Djalma Bastos de Morais  (2),  Presidente da Cemig (30/6/2011 e 14/7/2011);  Bilac

Pinto,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana

(14/07/2011);  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Diretor-Presidente  da  Copasa

(14/7/2011); Haroldo Cunha Abreu, Presidente da Amav e Prefeito do Município de

Prudente  de  Morais  (30/7/2011);  Paulo  Fernando  Rodrigues  Lopes(2),  Diretor  de

Operações  Sudoeste  da  (30/7/2011);  Itamar  Ribeiro  Toledo,  Prefeito  Municipal  de

Dona Euzébia (6/8/11); Oswaldo da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Jaíba

(6/8/11); Camillo Fraga Reis, Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte  (6/8/2011).  Registra-se  a  presença  do  Deputado

João  Leite.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

1.145; 1.146;  1.182;  1.231;  1.265; 1.289 e 1.298/2011. Passa-se à 3ª  Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos dos Deputados João Leite em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater a situação dos expositores da Feira de Artesanato do

Mineirinho, diante do fechamento iminente desse espaço; Fred Costa em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater a situação da Comunidade

Cassamge Terra Vermelha, no Bairro Jaqueline, em Belo Horizonte, especificamente

no  que  se  refere  à  implantação  de  seu  sistema  de  água  e  esgoto;  reunião  de

audiência pública para debater a política de desenvolvimento urbano, principalmente

no que se refere à verticalização dos Bairros  Santa Lúcia e São Bento,  em Belo

Horizonte; reunião de audiência pública para debater a possibilidade de instalação de

uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar na região do Belvedere, na divisa com o

Município de Nova Lima, com a finalidade de atender toda aquela região, inclusive os

condomínios horizontais do entorno da MG-030, e para conhecer o trabalho realizado

pela Brigada 1 - Combate Voluntário a Incêndios Florestais; Luzia Ferreira em que

solicita  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  regularização  fundiária  do

Conjunto Confisco, situado parte na região da Pampulha, Belo Horizonte, parte no

Município de Contagem, bem como debater,  sob o ponto de vista administrativo e
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geográfico, a integração do Conjunto Confisco à cidade de Belo Horizonte; Elismar

Prado em que solicita reunião de audiência pública com convidados, para debater a

expansão do transporte metroviário de Belo Horizonte, com a criação de novas linhas

e a  extensão de ramais  para os  Municípios  de Betim  e Contagem; Liza  Prado e

Dalmo Ribeiro Silva em que solicitam seja encaminhado ao Presidente da Assembleia

Legislativa pedido de providência para que a Escola do Legislativo firme parceria com

o Ministério do Planejamento, com a finalidade de oferecer cursos direcionados para

gestores  municipais,  associações  de  municípios  e  consórcios  municipais,  sobre

"softwares" públicos para gestão municipal, tendo em vista que tais "softwares" foram

desenvolvidos pelo Ministério e se destinam sobretudo a incrementar a arrecadação,

bem como promover a economia de recursos, modernizar a gestão e melhorara a

oferta  de  serviços  públicos  aos  cidadãos;  Liza  Prado  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidente da República pedido de providências para que incremente

a utilização dos "softwares" públicos desenvolvidos pelo Ministério do Planejamento,

tendo em vista a potencial economia de recursos que poderá advir da utilização de tal

ferramenta,  em  contraposição  à  utilização  de  outros  tipos  de  "softwares",  cuja

aquisição recente demandou recursos da ordem de 20 milhões de reais, conforme

debatido  em  audiência  pública  desta  Comissão  realizada  em  6/7/2011;  Rogério

Correa  e Paulo  Lamac em que solicitam seja  encaminhado ao Deputado Federal

Padre João pedido de providência para que acompanhe na Câmara dos Deputados,

em conjunto com a bancada mineira, o processo de municipalização do trecho da

MGC-356,  ocupado  pela  Vila  da  Reta,  localizada  no  Município  de  Coimbra;  seja

encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de Viçosa pedido de providência

para que acompanhe o processo de municipalização da MGC-356, no trecho de dois

quilômetros  ocupado pela Vila  da Reta,  Município de Coimbra, com o objetivo de

garantir aos moradores dessa localidade seus direitos fundamentais à moradia e à

segurança;  seja  encaminhado  ao  DER-MG  e  à  Prefeitura  Municipal  de  Coimbra

pedido de providências para que o trecho de dois quilômetros localizado às margens

da rodovia MGC-356, conhecido como Vila da Reta, seja transferido para a jurisdição

municipal  e  para  que  sejam  tomadas  as  providências  cabíveis  visando  à

regularização dessa localidade;  Paulo Lamac em que solicita seja encaminhado à
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Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT - pedido de providências para que

remeta a esta Comissão a relação de códigos de endereçamento  postal  -  CEP -

correspondentes ao  Bairro  Castanheiras,  localizado no Município  de  Sabará;  seja

encaminhado  à  ECT  pedido  de  providências  para  que  estude  a  viabilidade  de

distribuição domiciliar de correspondências no Bairro Castanheiras, em substituição à

dinâmica atual, que utiliza caixas postais para a entrega de correspondências; seja

encaminhado ao DER-MG e à BH TRANS pedido de providências para que melhorem

as vias públicas que fazem a ligação entre as comunidades do Taquaril,  em Belo

Horizonte,  e  o  Bairro  Castanheiras;  seja  encaminhado  à  Copasa  pedido  de

providências para que melhore os serviços de abastecimento de água e de coleta de

esgotos  do  Bairro  Castanheiras;  sejam  encaminhadas  à  Agência  da  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte  e  à  Secretaria  Extraordinária  de  Gestão

Metropolitana cópias  das  notas  taquigráficas  da  audiência  pública  que  debateu a

política  de  desenvolvimento  urbano  do  Bairro  Castanheiras;  seja  encaminhado  à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para a

execução, no âmbito do Programa Proacesso, da pavimentação asfáltica do trecho

que liga os Município de Belo Horizonte e Sabará, a partir do Bairro Castanheiras;

sejam encaminhadas cópias das notas taquigráficas da 17ª Reunião Extraordinária

desta Comissão às Prefeituras e Câmaras Municipais de Sabará e Belo Horizonte,

para  que  os  Vereadores  tomem  ciência  dos  problemas  que  enfrenta  o  Bairro

Castanheiras; seja encaminhado à BHTRANS pedido de providências para que seja

realizada fiscalização ostensiva na Av. dos Andradas e na Rua Marzagânia com a

finalidade  de  combater  o  despejo  irregular  de  entulho;  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para que

reforce o policiamento e para que sejam realizadas "blitze" nos acessos a Sabará,

especialmente nas Avenidas Borba Gato e dos Andradas, tendo em vista denúncias

recebidas por esta Comissão do abandono de cadáveres no Bairro Castanheiras; seja

encaminhado à Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana pedido

de  informações  sobre  a  efetiva  operacionalização  do  Fundo  de  Desenvolvimento

Metropolitano  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  cuja  finalidade  seria

disponibilizar  recursos  financeiros  para  a  execução de ações  de desenvolvimento
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urbano  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  sobretudo  no  campo  da

infraestrutura do Bairro Castanheiras; Pompílio Canavez em que solicita reunião de

audiência pública para debater a situação, a atuação e a estrutura física e de pessoal

dos  Conselhos  Municipais  de  Desenvolvimento Ambiental  em Minas Gerais;  Almir

Paraca  e  Pompílio  Canavez  em que  solicitam  reunião  de  audiência  pública  para

conhecer a estrutura, as metas e a forma de atuação da Agência Reguladora dos

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário; Almir Paraca em

que solicita reunião de audiência pública no Município de Paracatu, para debater a

implantação de um câmpus da Universidade Federal  de Uberlândia em Paracatu,

tendo em vista que a região Noroeste do Estado é a única que não dispõe de uma

universidade federal; em que solicita reunião de audiência pública no Município de

Curvelo  para  conhecer  e  debater  questões  referentes  ao  relacionamento  da

população  desse  Município  com  a  Copasa  e  a  administração  municipal,

especialmente no que se refere à captação e tratamento de esgoto e à cobrança de

taxa por este serviço; seja realizada reunião de audiência pública no Município de

São  Sebastião  do  Maranhão  para  conhecer  e  debater  questões  referentes  ao

relacionamento  da  população  desse  Município  com  a  Copasa  e  a  adminstração

municipal, especialmente no que se refere à captação e ao tratamento de esgoto e à

cobrança de taxa por este serviço, tendo em vista solicitação nesse sentido recebida

da  Câmara  Municipal.  É  aprovado  relatório  referente  à  visita  feita  à  Agência

Reguladora dos Serviços de abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário,

realizada em 3/8/2011, que se encontra na pasta da Comissão. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2011.

Almir Paraca, Presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/8/2011

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson
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Batista,  Sargento  Rodrigues,  Elismar  Prado  e  Marques  Abreu,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor

Wilson Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão e comunica o recebimento de ofício da Sra. Renata Vilhena, Secretária de

Estado de Planejamento e Gestão, publicado no “Diário do Legislativo” em 6/8/2011.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues (3) em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  subsidiar  a  Comissão  com

informações sobre os serviços prestados pela Coordenadoria Especial  de Apoio e

Assistência à Pessoa com Deficiência e para conhecer aos programas de governo do

Estado  afetos  à  pessoa  com  deficiência  disponíveis  aos  cidadãos,  dando-lhes

publicidade;  sejam  encaminhadas  à  Sra.  Ana  Lúcia  de  Oliveira,  Coordenadora

Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, sugestões de políticas

públicas  apresentadas  à  Comissão  pelo  Sr.  Cláudio  Antônio  da  Silva;  seja

encaminhado  à  Sra.  Maria  Elmira  Evangelina  do  Amaral  Dick,  Coordenadora  do

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das

Pessoas  com Deficiência  e  Idosos  e  ao  Sr.  Camillo  Fraga Reis,  Diretor-Geral  da

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte pedido de

providências  para a confecção de credenciais  e qualificação de profissionais  para

atendimento ao público, a fim de facilitar o acesso e possibilitar o livre trânsito das

pessoas  com  deficiência  nos  veículos  de  transporte  público;  e  para  que  sejam

apurados os fatos trazidos a conhecimento desta Comissão pelo Sr. Cláudio Antônio

da  Silva,  que  afirma  ter  sido  forçado  a  se  retirar  de  um  ônibus  por  não  portar

credencial;  Doutor  Wilson  Batista,  Sargento  Rodrigues,  Elismar  Prado e  Marques

Abreu (4) em solicitam seja realizado fórum técnico sobre a inclusão social da pessoa

com deficiência, abordando os seguintes eixos temáticos: acessibilidade, educação e

mercado de trabalho; seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Saúde para
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debater a política de órteses e próteses no âmbito do SUS; seja realizada reunião

conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater

o acolhimento institucional da pessoa com deficiência no Estado; e seja encaminhado

à  Secretaria  de  Estado  de  Governo  pedido  de  informações  sobre  o  número  de

profissionais formados em Libras nas secretarias do Estado. O Presidente, Deputado

Doutor Wilson Batista, retira-se da reunião. É recebido pela Presidência requerimento

do Deputado Fred Costa em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater a Cinoterapia como método terapêutico para pessoas com deficiência e

a ampliação do acesso a esse tipo de tratamento no Estado. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Sargento Rodrigues – Elismar Prado – Marques

Abreu.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/8/2011

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Antônio Júlio, Romel Anízio, Ulysses Gomes e Sargento Rodrigues, membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de cartão do

Senador Aécio Neves comunicando o recebimento da nota técnica elaborada por esta

Comissão sobre a dívida contraída pelo Estado junto à União. A seguir, faz a leitura

da comunicação do Deputado Gustavo Perrella de que estará fora do país no período

de 11 a 24/8/2011. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das

quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: emendas ao Projeto de
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Lei  Complementar nº  8/2011 (Deputado Zé Maia);  e Projetos de Lei  nºs 687/2011

(Deputado  João  Vítor  Xavier);  1.106/2011  (Deputado  Antônio  Júlio);  1.120/2011

(Deputado Zé Maia) e 2.111/2011 (Deputado Doutor Viana), no 1º turno. Os Projetos

de Lei nºs 1.012, 1.211, 1.024, 1.037 e 1.119/2011 são retirados da pauta, os dois

primeiros  por  determinação  do  Presidente  da  Comissão,  por  não  cumprirem

pressupostos regimentais, e os outros em atendimento a requerimento do Deputado

Antônio Júlio aprovado pela Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

427/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte (relator: Deputado Ulysses Gomes); 725/2011 na forma do Substitutivo nº

1,  da Comissão de Constituição e Justiça,  com a Emenda nº 1,  da Comissão de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte;  e  1.037  e  1.130/2011  na  forma  dos

Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor

Viana). O Deputado Ulysses Gomes retira-se da reunião. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.132/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Antônio Júlio). O Projeto de Lei nº 849/2011 é convertido em diligência à Secretaria

de Transportes e Obras Públicas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima  reunião  ordinária  e  para  a  reunião  extraordinária  do  dia  24/8/2011,  às

10h30min, para colher subsídios para apreciação do Projeto de Lei nº 1.271/2011, em

tramitação nesta Casa, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana – Gustavo Valadares – Romel Anízio – Ulysses

Gomes.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/8/2011

Às  14h36min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Luiz Henrique, membros da supracitada
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Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Luiz  Henrique,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir  e votar pareceres em fase de redação final e

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores

os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 30, 703, 708, 724, 1.316, 1.445,

1.447, 1.474, 1507 a 1.510, 1.512, 1.517, 1.518, 1.521, 1.523 a 1.525, 1.531, 1.538,

1.540, 1.541, 1.555, 1.564/2011 (Deputada Ana Maria Resende); 1.566, 1.567, 1.571,

1.578 a 1.581, 1.611, 1.622, 1.627, 1.628, 1.652, 1.679, 1.682, 1.683, 1.706 a 1.709,

1.712,  1.722,  1.738,  1.798,  1.806,  1.840  e  1.878/2011 (Deputado  Luiz  Henrique).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

724/2011.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 30, 703, 708, 1.316, 1.445, 1.447, 1.474, 1507 a 1.510, 1.512, 1.517, 1.518,

1.521, 1.523 a 1.525, 1.531, 1.538, 1.540, 1.541, 1.555, 1.564, 1.566, 1.567, 1.571,

1.578, 1.579 a 1.581, 1.611, 1.622, 1.627, 1.628, 1.652, 1.679, 1.682, 1.683, 1.706 a

1.709, 1.712, 1.722, 1.738, 1.798, 1.806, 1.840 e 1.878/2011, que receberam parecer

por  sua  aprovação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo - Luiz Henrique.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/8/2011

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Pompílio
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Canavez,  Duarte  Bechir  e  Celinho  do  Sinttrocel  (substituindo  o  Deputado  Tadeu

Martins Leite, por indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura), membros da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Pompílio  Canavez,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta e  a  discutir  e  votar  proposições da  Comissão.  Prosseguindo,

comunica o recebimento de ofício da Sra. Fátima Regina França Farah, Chefe da

Secretaria Executiva do Gabinete da Presidência do BNDES, publicada no “Diário do

Legislativo”,  em  6/8/11.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

1.333,  1.550,  1.735,  1.925,  2.024  e  2.051/2011  (Deputado  Tadeu  Martins  Leite);

1.727, 1.951 e 1.980/2011 (Deputado Luiz Carlos Miranda); 226, 1.739, 1.999, 2.005,

2.026, 2.080 e 2.082/2011 (Deputado Pompílio Canavez); 1.678, 1.935, 1.958, 1.961,

1.976  e  2.067/2011  (Deputado  Juninho  Araújo)  e  584/2011  (Deputada  Rosângela

Reis),  todos  em  turno  único.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 756/2011 na forma do Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 1, que

apresenta  (relator:  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  virtude  de  redistribuição).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

413, 630, 972, 1.809, 1.827, 1.842, 1.880, 1.884, este com a Emenda nº 1, 1.885,

1.893,  este  com  a  Emenda  nº  1,  1.894,  1.913,  1.921,  1.923,  1.929,  1.938  e

2.016/2011, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.294 e 1.301/2011. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
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aprovados requerimentos do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de

informações sobre os casos de cancelamento de contrato entre o governo de Minas

Gerais e empresas de teleatendimento em virtude de precárias condições de trabalho

nos últimos oito anos, os mecanismos de controle usados pelo governo em relação a

essas empresas e como se dá a análise desse trabalho no Estado;  ao Corpo de

Bombeiros do Estado de Minas Gerais pedido de cópia do laudo técnico pericial que

permitiu a liberação do alvará de funcionamento das empresas Atento, Alma, Viva,

Master,  Brasil,  Contax  e  AeC,  que  atuam  no  setor  de  teleatendimento  em  Belo

Horizonte;  ao  Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  pedido  de  cópia  de

relatório  crítico  acerca  da  atuação  das  empresas  de  teleatendimento  que  se

encontram em regular funcionamento no Estado nos últimos 24 meses; à Agência

Nacional de Telecomunicações pedido de cópia de relatório crítico acerca da atuação

das empresas de teleatendimento que se encontram em regular funcionamento no

Estado nos últimos 24 meses; à Companhia Energética de Minas Gerais pedido de

cópia  de  todos  os  contratos  firmados  entre  essa  Companhia  e  empresas  de

teleatendimento  nos  últimos  24  meses;  à  Companhia  de  Saneamento  de  Minas

Gerais  pedido  de  cópia  de  todos  os  contratos  firmados  entre  essa Companhia  e

empresas de teleatendimento nos últimos 24 meses; ao Sr. Manoel Ricardo Palmeira

Lessa,  Superintendente  Regional  do  Instituto  Nacional  de  Seguridade  Social  no

Estado de Minas Gerais pedido de cópia do número de afastamentos por doença, por

CID,  dos  trabalhadores  de  empresas  de  teleatendimento,  pelo  CNAE  8220,  nos

últimos 24 meses; à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de

Minas  Gerais  pedido  de  cópia  do  relatório  dos  autos  de  infração  contendo  a

quantidade  e  motivos  mais  recorrentes  de  empresas  de  teleatendimentos  mais

autuadas por essa Superintendência; ao INSS pedido de cópia de todos os contratos

firmados  entre  esse  órgão  e  empresas  de  teleatendimento;  à  Prefeitura  de  Belo

Horizonte pedido cópia de todos os contratos firmados entre a Prefeitura e empresas

de  teleatendimento;  ao  Ministério  de  Trabalho  e  Emprego pedido  de  informações

sobre o aumento de investimento aos trabalhadores do setor de telecomunicações,

bem como de não haver cortes na fiscalização do trabalho. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Luiz Carlos Miranda - Pompílio Canavez.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/8/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros, Antônio Júlio e Duilio de Castro, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Délio  Malheiros,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Duilio de Castro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  discutir  o  aumento  do  preço  de  combustíveis  e  o

desabastecimento dos postos do Estado em decorrência de manutenção na Refinaria

Gabriel  Passos  –  Regap  –  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A

Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.

Margareth  Maria  Cintra,  Coordenadora  de  Pesquisa  do  Procon  Assembleia,

representando o Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia;

Mônica  Alves  dos Santos,  Gerente de Comunicação do Sindicato da Indústria  do

Açúcar  e  do  Álcool  de  Minas  Gerais;  e  os  Srs.  Vitor  Márcio  de  Marco Meniconi,

Gerente  de  Empreendimentos  da  Regap,  representando  o  Sr.  Paulo  Maurício

Bandeira de Mello, Gerente-Geral da Regap; Paulo Eduardo Rocha Machado, Diretor

do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas

Gerais, representando o Sr. Paulo Miranda Soares, Presidente desse Sindicato; Luiz

Custódio Cotta Martins, Presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de

Minas Gerais;  José Maria da Silva, Diretor  do Sindicato dos Petroleiros de Minas

Gerais. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
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Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  seguintes  Deputados:  Délio  Malheiros  (2)  em  que

solicita seja encaminhado ao Procon Assembleia pedido de providências para que

sejam realizadas pesquisas semanais de preços de combustíveis em Belo Horizonte

e no interior do Estado e seja formulado apelo ao Governador do Estado para que

envie  a  esta  Casa  um  projeto  para  reduzir  a  alíquota  de  ICMS  sobre  o  álcool

hidratado;  Délio  Malheiros  e  Liza  Prado  (2)  em  solicitam  seja  realizada  visita  à

Refinaria  Gabriel  Passos  para  constatar  a  capacidade  de  produção  e  seja

encaminhado à Petrobras pedido de modelo e cópia do contrato elaborado entre a

refinaria  e  as  distribuidoras;  da  Deputada  Liza  Prado  e  dos  Deputados  Délio

Malheiros, Antônio Júlio e Duilio de Castro em que solicitam seja encaminhado apelo

à Gasmig para que suspenda a veiculação da publicidade que compara o etanol e o

gás natural. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Délio Malheiros, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/8/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Fred Costa, Duarte Bechir (substituindo o Deputado Antonio Lerin, por indicação da

Liderança do Bloco Parlamentar Social ) e Luiz Henrique (substituindo o Deputado

Bosco, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Gustavo  Valadares.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  de  correspondência
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publicada no “Diário do Legislativo”,  na data mencionada entre parênteses:  do Sr.

Antônio Carlos  de Barros Martins,  Presidente da Fhemig (16/6/2011);  da Sra. Ana

Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Educação; do Sr. Maurílio Soares Guimarães,

Presidente da Emater-MG; do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do

Estado (30/6/2011); do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo (2/7/2011); do Sr.

Gercino  José  da  Silva  Filho,  Ouvidor  Agrário  Nacional  do  Ministério  do

Desenvolvimento Agrário; do Cel. PM Divino Pereira de Brito, Chefe da Assessoria

Institucional da PMMG; da Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires, Chefe de Gabinete de

Educação  (14/7/2011);  do  Sr.  Marcos  Affonso  Ortiz  Gomes,  Diretor-Geral  do  IEF

(30/7/2011); da Sra. Maria Isabel Rolla França, Superintendente Central de Política de

Recursos  Humanos  (4/8/2011);  do  Sr.  João  Marques  de  Vasconcellos,  Titular  do

Serviço  de  Registro  de  Imóveis  de  Contagem;  do  Sr.  Bilac  Pinto,  Secretário  de

Desenvolvimento Regional, e do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do

Estado (6/8/2011). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão em que

solicita seja realizada visita ao Bairro Maria Tereza, em Belo Horizonte, para verificar

a  precária  situação  dos  serviços  públicos  disponibilizados  para  a  comunidade,

particularmente o abastecimento regular de água, o fornecimento de energia elétrica

e a ausência de pavimentação; Fred Costa em que solicita seja realizada reunião

conjunta  com as  Comissões  de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e

Segurança Pública para discutir,  em audiência pública,  a criação da Delegacia de

Proteção Animal no Estado e a aplicabilidade da Lei Federal nº 9.605, de 1998; André

Quintão,  Fred  Costa,  Duarte  Bechir,  Gustavo Valadares  e  Luiz  Henrique  em  que

solicitam seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente para

debater a situação da população do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha e

Mucuri, que sofre com a falta de água para consumo humano. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.
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André Quintão, Presidente – Carlin Moura – Pompílio Canavez.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/8/2011

Às  13h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Almir  Paraca,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  Registra-se  a  presença do  Deputado

Elismar Prado. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a atuação

da  Copasa-MG no Município  de  Paracatu.  A Presidência  interrompe os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cláudia Araújo Torres, Secretária Municipal

de  Meio  Ambiente,  representando  o  Sr.  Vasco Praça Filho,  Prefeito  Municipal  de

Paracatu, e Beatriz Paula de Azevedo Pires, Bióloga da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente de Paracatu; e os Srs. Rosival Araújo, Vereador, representando João Jesus

Macedo, Presidente da Câmara Municipal de Paracatu, e João Batista da Silveira,

Chefe  do  Departamento  Operacional  Oeste,  representando o  Sr.  Ricardo Augusto

Simões Campos, Presidente da Copasa-MG, que são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta das notas taquigráficas. São recebidos os seguintes documentos: cópia do

“Contrato  de Programa”,  firmado entre a  Copasa-MG e a  Prefeitura  Municipal  de

Paracatu; Ofício nº 16/2011, da Presidência da Câmara Municipal de João Pinheiro,

solicitando a realização de audiência pública para debater a atuação da Copasa-MG

nesse Município; e carta subscrita pelo Sr. Messias Pinto Baraúna, referente ao tema

objeto  de  discussão  na  referida  audiência.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez - Liza Prado.
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ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/8/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Jayro Lessa (substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação da Liderança do

BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A Presidência  informa que  a

reunião se destina a discutir denúncia de abuso sexual praticado contra crianças e

obter esclarecimentos sobre a possível atuação criminosa do Judiciário do Estado do

Paraná  durante  a  apuração  dos  fatos.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Adriana Dias Horta; Melissa Albuquerque,

advogada; Iolanda José de Souza; Júnia Maria de Abreu Dias; e os Srs. Francisco

Sales Dias Horta e William dos Santos, Presidente da Comissão de Direitos Humanos

da  OAB-MG,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Deputado  Durval

Ângelo, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Registra-se a presença do Deputado Paulo Lamac. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo e Celinho do Sinttrocel em que solicitam

seja requerido ao Presidente desta Casa, na condição de Presidente do Conselho da

Ordem do Mérito Legislativo do Estado, a admissão do Senador Paulo Paim nessa

Ordem,  no  grau  Mérito  Especial,  em  função  de  sua  relevante  atuação  como

parlamentar  no  Congresso  Nacional  na  defesa  dos  direitos  e  interesses  dos

trabalhadores e aposentados; Durval Ângelo (5) em que solicita sejam encaminhadas

aos Deputados Federais e Senadores eleitos por Minas Gerais as notas taquigráficas

da  1ª  Reunião  Especial  das  Comissões  de  Direitos  Humanos,  do  Trabalho,  da

Previdência  e  da  Ação Social  e  de  Transporte,  Comunicação e Obras  Públicas e
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pedidos  de  providências  para  que  apoiem  o  Projeto  de  Lei  nº  271/2008,  em

tramitação no Senado Federal, para que se empenhem na aprovação do Projeto e

para que se empenhem na derrubada do veto presidencial ao dispositivo do Projeto

de LOA que prevê aumento para os aposentados, igual ao do salário mínimo; seja

realizado  debate  público  sobre  o  tema  "Sala  Escura  da  Tortura"  para  discutir  as

violações de direitos humanos, sob a forma de abuso de autoridade por  meio da

prática de tortura de presos políticos durante o regime militar instaurado em 1964;

sejam encaminhadas ao Sr. Valdemir Rocha, Corregedor do Tribunal de Justiça do

Estado do Paraná,  as  notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências

para que seja afastado preventivamente o Desembargador Rafael Augusto Cassetari;

sejam encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Paraná as notas

taquigráficas desta reunião e pedido de providências para apuração de denúncias

envolvendo  o  policial  civil  Marcelo  Soares  Cesário  e  Sebastião  Afonso;  sejam

encaminhadas ao Vice-Governador do Estado do Paraná, ao Conselho Nacional de

Justiça, à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, à

Corregedoria do STJ, à Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG; ao Centro de

Apoio  Operacional  de  Direitos  Constitucionais-CAO-DC  e  Centro  de  Apoio

Operacional da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Estado do Paraná

as notas taquigráficas desta reunião e pedidos de providências para apuração dos

fatos  ali  narrados.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Duarte Bechir - Neilando Pimenta.

ATA DA 3ª REUNIÃO REGIONAL DA CIPE RIO DOCE, NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/8/2011

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis,

membro da supracitada Comissão. A Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do art. 120

do Regimento Interno e informa que a reunião se destina a apresentação de palestras
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(seguidas de debates), por representantes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional

e Política Urbana, da Fundação Nacional de Saúde, do IEF e da Emater-MG sobre os

seguintes  temas:  Deliberações  Normativas  Copam  nº  96/2006  e  128/2008,  que

convocam os Municípios para o licenciamento ambiental de sistema de tratamento de

esgoto e saneamento ambiental na Bacia do Rio Doce;  programas dos Governos

Federal e Estadual em prol do saneamento básico municipal; ampliação das áreas de

vegetação nativa e recuperação de áreas degradadas na Bacia Hidrográfica do Rio

Doce; iniciativas da Emater-MG em ações de preservação ambiental. A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Cristiano

Vasconcellos Araújo, Secretário Municipal de Meio Ambiente, representando Gustavo

Henrique Prandini de Assis, Prefeito Municipal de João Monlevade; Carlos Roberto

Lopes, Presidente da Câmara Municipal de João Monlevade; Andréia Colli, Diretora

Regional de Apoio Técnico, representando Adriano Magalhães Chaves, Secretário de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Franklim Otávio Coelho

Mendonça, Chefe Departamento de Operação Leste, representando Ricardo Augusto

Simões Campos, Diretor da Copasa-MG; Ronaldo Lima Rodrigues, Gerente Regional,

representando Maurílio Soares Guimarães, Presidente da Emater; Maria da Penha

Carvalho,  Presidente  da  Coordenadoria  Regional  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão;  Iusifith  Shafith  Felipe,  Presidente  do  Comitê  da  Bacia

Hidrográfica do Rio Piracicaba; e Vinícius Moraes Perdigão, funcionário da Emater-

MG - Nova Era, que são convidados a tomar assento à mesa. Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2011.

Carlos Henrique, Presidente - Rosângela Reis.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/8/2011
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Às 9h3min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Duarte Bechir e Neilando Pimenta (substituindo este ao Deputado Delvito Alves, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar  a  matéria  constante  da  pauta  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofícios  dos  Srs.  Luiz  Cláudio  Machado  Guimarães,  preso  da

Penitenciária Dr. Manoel Martins Lisboa Júnior, no Município de Muriaé, solicitando a

esta  Comissão  sua  transferência  para  outro  estabelecimento  penal;  e  Leonardo

Zegarra  Mendes,  Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias

Metalúrgicas, Mecânica e de Material  Elétrico de Mário Campos, Brumadinho, Rio

Manso  e  Bonfim  –  Sindmetal  –,  solicitando  tomada  de  providências  quanto  às

denúncias  de  agressão física  e  assédio  moral  sofrida  por  parte  dos  diretores  da

empresa  Aquasolis  Tecnologia  Solar  e  Construções  Ltda;  e  de  correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, no dia 18/8/2011: ofícios da Sra. e dos Srs. Maria

Auxiliadora  Viana  Pinto,  Defensora  Pública;  Carlaile  Pedrosa  e  Toninho  Pinheiro,

Deputados  Federais;  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de  Fazenda;

Rodrigo  Filgueira  de  Oliveira,  Promotor  de  Justiça;  Elder  Gonçalo  M.  Dangelo,

Subcorregedor de Polícia Civil; Cel. PM Herbert Fernandes Souto Silva, Corregedor

da PMMG; Rodrigo Grazinoli Garrido, Diretor do Instituto de Pesquisa e Perícias em

Genética Forense da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro; e Eli Murilo Araújo,

Gerente de Operação da Novelis do Brasil Ltda., em Ouro Preto. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº1, no 1º  turno, do

Projeto de Lei nº 375/2011 (relator: Deputado Durval Ângelo). Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 1.933/2011, que recebeu parecer por sua aprovação.
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Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (6) em que solicita sejam

encaminhadas ao Sr. Mário Lúcio Carreira Machado, 1º Vice-Presidente do Tribunal

de Justiça do Estado, as notas taquigráfica desta reunião, bem como manifestação de

aplauso pela coragem em determinar a apuração da conduta da Juíza Maria José

Starling  e  pela  nomeação  de  Juiz  para  atuar  na  Comarca  de  Esmeraldas;  seja

realizada reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre denúncia de

violação dos direitos humanos dos doentes renais crônicos que realizam diálise pela

Prefeitura  de  Belo  Horizonte  e  estão  em  risco  de  vida  pelo  descumprimento  da

Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa RDC-154/2004; seja realizada reunião de

audiência  pública  para  debater  denúncia  de  possível  perseguição  do  Conselho

Regional de Enfermagem de Minas Gerais à enfermeira Fabiana Rocha Marques, que

comunicou ao Conselho a contratação irregular de enfermeiro pelo Jaraguá Country

Clube;  sejam  encaminhadas  à  Procuradoria-Geral  desta  Casa  cópias  da  matéria

veiculada pelo jornal “Hoje em Dia”, em 22/8/2011, intitulada "Procuradores do TCE

ganham superpoderes e usam até arma", e da nota de esclarecimento expedida pelo

Procurador-Geral  do  Ministério  Público  de  Contas  do  Estado,  com  pedido  de

providências  para analisar a legalidade do ato em tela,  considerando-se a função

fiscalizadora  deste  parlamento;  sejam  encaminhadas  ao  Conselho  Nacional  de

Justiça e ao Conselho Nacional  do Ministério Público as notas taquigráficas desta

reunião e cópia dos documentos com o pedido de providências acima mencionados;

sejam encaminhadas as notas taquigráficas desta reunião e manifestação de aplauso

ao Sr. Juscelino José Magalhães, Juiz de Direito da Comarca de Ribeirão das Neves

e  Juiz  Substituto  na  Comarca  de  Esmeraldas,  pela  coragem  em  apurar

irregularidades e possíveis desvios de conduta de comissários de menores e da Juíza

Maria José Starling; e Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado ao Chefe de

Polícia  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  autorizar  o  Instituto  de

Criminalística de Minas Gerais a realizar o exame de DNA da Sra. Maria dos Anjos,

genitora da mineira Grazielle Marques Silva, bem como a comparação do resultado

com o laudo de exame de DNA nº 104/2011, referente ao material genético colhido do
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cadáver  apontado  pela  família  como  sendo  da  jovem.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/8/2011

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Antônio Júlio, Romel Anízio, Ulysses Gomes e Gustavo Valadares (substituindo

o Deputado João Vítor Xavier, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e

Resultado),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os

Deputados  Ivair  Nogueira,  Jayro  Lessa  e  Bosco.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  colher

subsídios  para  apreciação  do  Projeto  de  Lei  nº  1.271/2011,  em  tramitação  nesta

Casa, que dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado de Minas

Gerais e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Sr.  Evandro  Luís  Alpoim  Freire,

Coordenador de Planejamento Estratégico e Modernização Fazendária da Secretaria

de Estado da Fazenda de São Paulo, que é convidado a tomar assento à mesa. A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Gustavo  Valadares,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após,  passa  a  palavra  ao  convidado,  para  que  faça  sua  exposição.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados
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requerimentos  dos  Deputados  Gustavo  Valadares  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao Secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais e ao Deputado

André Quintão, relator do Projeto de Lei nº 1.271/2011 na Comissão de Constituição e

Justiça, as notas taquigráficas desta reunião, e também ao Presidente da Assembleia

Legislativa com vistas a que determine a sua anexação ao referido projeto; e Zé Maia,

Antônio  Júlio,  Doutor  Viana,  Ulysses  Gomes,  Bosco,  Gustavo  Valadares  e  Jayro

Lessa em que solicitam sejam enviados agradecimentos ao Secretário de Estado de

São  Paulo  pela  participação  do  Sr.  Evandro  Luís  Alpoim  Freire,  Coordenador  de

Planejamento Estratégico e Modernização Fazendária da Secretaria  de Estado da

Fazenda  de  São  Paulo,  nesta  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011.

Ulysses Gomes, Presidente - Célio Moreira - Gustavo Perrella - João Vítor Xavier.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28/2011, EM

25/8/2011

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rômulo Viegas,

Sebastião  Costa  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Sebastião Costa, declara aberta

a reunião, esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da

Comissão  e  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-

Presidente.  A  Presidência  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Duarte  Bechir  para  atuar  como

escrutinador.  Realizada  a  apuração  dos  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o

Deputado  Rômulo  Viegas  e  para  Vice-Presidente  o  Deputado  Sebastião  Costa,

ambos por unanimidade. O Presidente avoca a si a relatoria da matéria. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser realizada em
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25/8/2011, às 15 horas, com a finalidade de apreciar o parecer de 1º turno, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2011.

Rômulo Viegas, Presidente - Sebastião Costa - Duarte Bechir - Gustavo Corrêa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.678/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Comunicação  de  Cana  Verde  –

Ascocave –, com sede no Município de Cana Verde.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.678/2011 tem por objetivo seja declarada de utilidade pública

a Associação Comunitária de Comunicação de Cana Verde – Ascocave –, com sede

no Município de Cana Verde, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por escopo incentivar a participação, a organização e a solidariedade, estimulando

movimentos sociais de assistência nas áreas de saúde, esporte, educação, cultura,

lazer,  urbanização,  transporte,  justiça  social  e  direitos  humanos,  em  benefício,

especialmente, dos moradores carentes do Município.

Com esse propósito,  a instituição promove atividades educacionais,  de formação

geral e de informação; combate a fome e a pobreza; orienta sobre a preservação do

meio  ambiente;  conscientiza  a  juventude  sobre  o  combate  às  drogas  e  sobre  a

prevenção de doenças transmissíveis;  opera serviços de radiodifusão;  desenvolve

atividades ligadas às tradições e à cultura da região.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido  pela Ascocave,  consideramos

meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.678/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.935/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim Eldorado, com sede no

Município de Coqueiral.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  1.935/2011 tem por  objetivo declarar  de utilidade pública a

Associação  Comunitária  do  Bairro  Jardim  Eldorado,  com  sede  no  Município  de

Coqueiral,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo

promover  o  desenvolvimento  econômico  e  social  do  Bairro  Jardim  Eldorado  e

adjacências.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  uma  horta  comunitária;  investe  na

construção  da  rede  fluvial  do  bairro,  de  meios-fios  e  de  uma praça  com  coreto;

reivindica, perante as autoridades, a pavimentação do acesso ao bairro, a colocação

de redutores de velocidade, a construção de estação de tratamento de esgoto e a

instalação de iluminação pública; incentiva a reforma de casas e a limpeza de lotes;

impede a criação de animais no perímetro urbano; distribui cestas básicas; defende a

construção de creche para atender aos Bairros Jardim Eldorado, Novo Eldorado e do

Trevo; proporciona a melhoria do convívio entre os habitantes do bairro por meio de

atividades econômicas, culturais e desportivas.
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Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Comunitária  do Bairro Jardim  Eldorado,  consideramos meritória  a  intenção de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.935/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.939/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Estrela do Oriente,

com sede no Município de Montes Claros.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.939/2011 pretende declarar de utilidade pública a Comunidade

Terapêutica Estrela do Oriente, com sede no Município de Montes Claros, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos.

A instituição tem por  escopo prestar  assistência aos dependentes químicos nas

fases  de  prevenção,  recuperação  e  reinserção  social,  bem  como  apoiar  a  suas

famílias.

Na execução de seu propósito, a entidade não faz discriminação, acolhendo todos

que necessitam de amparo para se recuperar da dependência.

Pela  relevância  social  do  trabalho  desenvolvido  pela  Comunidade  Terapêutica

Estrela do Oriente, consideramos meritória a intenção de lhe conceder a pretendida

declaração de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.939/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.948/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Perdizense de Proteção dos Animais José Sabiá, com

sede no Município de Perdizes.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  1.948/2011 tem por  objetivo declarar  de utilidade pública a

Associação Perdizense de Proteção dos Animais José Sabiá, com sede no Município

de Perdizes, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a

defesa dos animais e do meio ambiente.

Com esse propósito,  a  instituição fiscaliza  o  cumprimento  da  legislação vigente

relacionada  à  proteção  dos  animais  e  do  meio  ambiente  e  recolhe  animais

abandonados ou extraviados, encaminhando-os, após tratamento, para a adoção por

pessoas  comprometidas  em  lhes  dar  tratamento  adequado  e  digno.  Além  disso,

defende  o  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,  promove  campanhas  de

educação  e  conscientização  e  estimula  o  intercâmbio  e  a  cooperação  entre

instituições de defesa dos animais.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Perdizense de

Proteção dos Animais José Sabiá, consideramos meritória a intenção de lhe conceder

o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.948/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2011.

Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.954/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei  em epígrafe tem como

finalidade declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública

do Setor 01 – Consep –, com sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça  analisou  preliminarmente  a  proposição e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.954/2011  visa  declarar  de  utilidade  pública  o  Conselho

Comunitário de Segurança Pública do Setor 01 – Consep –, com sede no Município

de Ipatinga,  entidade de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por  escopo

colaborar  com  a  defesa  social,  especialmente  nas  questões  ligadas  à  prevenção

criminal.

A instituição constitui, pois, um canal privilegiado, por meio do qual as autoridades

policiais e de órgãos do sistema de defesa social poderão ouvir a comunidade, que

contribuirá para que tais organismos operem em função de suas aspirações.

Para  a  consecução  de  seu  objetivo,  o  Consep  01  congrega  as  lideranças

comunitárias  locais  para  auxiliarem  no  planejamento  de  ações  integradas  de

segurança, visando à melhoria da qualidade de vida da população, propõe soluções

para problemas ambientais e sociais e desenvolve o espírito cívico e comunitário de

seus assistidos.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como propósito acrescentar à sigla da entidade a identificação de sua
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área de atuação, em conformidade com seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Consep 01 para a melhoria

da segurança na comunidade em que atua, consideramos meritória a intenção de lhe

conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.954/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2011.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.958/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  o  Centro  de  Criatividade  Caminho  da  Esperança,  com  sede  no

Município de Campo Florido.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  1.958/2011 tem por  objetivo declarar  de utilidade pública o

Centro de Criatividade Caminho da Esperança, com sede no Município de Campo

Florido,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a

prestação de assistência social.

Com esse propósito,  a instituição desenvolve atividades voltadas à proteção da

família, da infância, do adolescente e da velhice; ao combate da fome e da pobreza,

por  meio  da  distribuição  de  alimentos  e  agasalhos;  à  promoção  de  cursos

profissionalizantes para a integração de seus assistidos ao mercado de trabalho; à

prestação  de  serviços  à  comunidade;  à  realização  de  cursos  de  iniciação  de

atividades culturais e educacionais.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Centro  de  Criatividade
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Caminho da Esperança, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.958/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.961/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por finalidade

alterar o art. 1º da Lei nº 15.127, de 27/5/2004, que declara de utilidade pública a

entidade Serviço Social Irmã Maria Ana Sala, com sede no Município de Muriaé.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a este órgão colegiado para deliberação conclusiva, nos

termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.961/2011 pretende alterar o art. 1º da Lei nº 15.127, de 2004,

que declara de utilidade pública a entidade Serviço Social Irmã Maria Ana Sala, com

sede no Município de Muriaé, em consequência da alteração estatutária, realizada em

16/2/2009, que modificou sua denominação para Voluntariado Irmã Maria Ana Sala.

Pela análise de seu estatuto, verificamos que a instituição apresenta as mesmas

condições  formais  que lhe permitiram a outorga do título declaratório  de utilidade

pública pela referida Lei nº 15.127, de 2004, e tem como propósito a promoção de

obras beneficentes, assistindo famílias em situação de vulnerabilidade por meio de

doações,  apoio  integral  a  gestantes,  incentivo  ao  aleitamento  materno  e  à

alimentação enriquecida; controle de disenteria e doenças respiratórias; prevenção de

acidentes  domésticos  e  da  violência;  ensino  de  atividades  domésticas,  culinárias,

trabalhos manuais e costura.
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Cabe destacar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem a finalidade de adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.961/2011, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.989/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção Animal – Apa –, com sede no

Município de Uberlândia.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  1.989/2011 tem por  objetivo declarar  de utilidade pública a

Associação  de Proteção  Animal  –  Apa –,  com sede no Município  de  Uberlândia,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos

animais.

Com esse propósito,  a instituição desenvolve ações para a proteção de animais

silvestres  e  domésticos,  combatendo  seu  aprisionamento,  acorrentamento,  sua

manutenção  em  recintos  de  proporções  reduzidas  ou  inadequadas,  a  pesca

predatória, o abate por métodos que possam lhes causar sofrimento ou dor, a prática

desportiva que lhes cause sofrimento, dor ou morte e os maus-tratos. Além disso, a

entidade busca promover a educação da sociedade, visando à convivência harmônica

entre homens e animais.
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Tendo em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  de Proteção

Animal em defesa do equilíbrio do ambiente em que vivemos, consideramos meritória

a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.989/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2011.

Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.067/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Dinis  Pinheiro,  o projeto  de lei  em epígrafe  tem como

finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Vila Angical,

com sede no Município de Monte Azul.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.067/2011 visa declarar de utilidade pública a Associação dos

Moradores da Vila Angical, com sede no Município de Monte Azul, entidade de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  contribuir  para  a  melhoria  das

condições de vida da população local, especialmente do segmento mais carente.

Com esse propósito,  a  instituição desenvolve  projetos  assistenciais  voltados  ao

combate da fome e da pobreza, para minorar os efeitos da natureza e da seca sobre

o  ser  humano;  à  proteção  da  saúde da família,  da  maternidade,  da  infância,  da

adolescência  e  da  velhice;  à  prestação  de  assistência  médica  e  odontológica;  à

habilitação  de  pessoas  com  deficiência  e  sua  integração  na  vida  comunitária;  à

promoção da cultura, da educação, do esporte e do lazer; à defesa do meio ambiente;

ao incentivo da agricultura familiar.
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Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Moradores

da Vila Angical em prol do pleno exercício da cidadania dos moradores de Monte

Azul, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.067/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2011.

Juninho Araújo, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2011

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.928/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Fundação Cultural e Educacional Cidade de Raul Soares e Região

– FEC-Raul –, com sede no Município de Raul Soares.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  1.928/2011 tem por  objetivo declarar  de utilidade pública a

Fundação Cultural e Educacional Cidade de Raul Soares e Região – FEC-Raul –,

com sede no Município de Raul Soares, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, de caráter cultural, social e educativo.

A instituição tem como propósito proporcionar ao segmento mais carente da região

acesso à educação, por meio da manutenção de escolas que ofereçam cursos de

alfabetização, pós-alfabetização e profissionalizantes; promover cursos de extensão

cultural,  atualização  e  aperfeiçoamento;  contribuir  para  o  desenvolvimento  social,

econômico e cultural do Município de Raul Soares; estimular a criação de creches

comunitárias, casas de apoio à mulher, à terceira idade e de proteção à maternidade

e  à  infância;  fomentar  atividades  culturais,  educacionais  e  de  assistência  social;

manter serviços de radiodifusão com finalidade educativa e cultural.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Fundação  Cultural  e

Educacional  Cidade  de  Raul  Soares  e  Região  em  prol  da  educação  dos  menos

favorecidos, consideramos meritória a intenção de lhe conceder o título de utilidade

pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.928/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.996/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis – Asaf –,

com sede no Município de Campo Belo.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  1.996/2011 tem por  objetivo declarar  de utilidade pública a

Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis – Asaf –, com sede no

Município de Campo Belo, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo a proteção dos animais doentes e necessitados e do meio ambiente.

Com esse propósito, a instituição mobiliza a população; promove o intercâmbio e

informações e convênios com outras entidades; produz e divulga material informativo

sobre educação ambiental.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Protetora dos

Animais São Francisco de Assis, consideramos meritória a intenção de lhe conceder

o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.996/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.
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Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.039/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do  Deputado Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Instituto de Capoeira Brasileira, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.039/2011 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Instituto de Capoeira Brasileira, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  objetivo  a  promoção  de

atividades na área cultural, voltadas ao desenvolvimento social.

Com esse propósito, a instituição divulga a capoeira como manifestação desportiva

e  cultural  brasileira,  legado  histórico  da  formação  e  colonização  do  País;  realiza

projetos  de  inclusão  social  para  crianças,  adolescentes  e  adultos,  ressaltando  a

necessidade de responsabilidade em todas as atitudes, além de valores humanitários;

e luta em defesa do meio ambiente.

Dessa  forma,  incentiva  as  pessoas  a  se  tornarem  agentes  de  sua  própria

transformação, além de colaboradores na construção de uma sociedade mais justa e

solidária,  razão pela qual  é meritória  a intenção de se lhe conceder  a pretendida

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.039/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Gustavo Perrella, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.072/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultural Cordas e Sons, com sede

no Município de Divinópolis.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  2.072/2011 visa  declarar  de  utilidade pública  a  Associação

Cultural Cordas e Sons, com sede no Município de Divinópolis, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a  difusão  da  cultura,

especialmente da arte musical.

Na consecução de seu propósito,  a instituição desenvolve atividades voltadas à

educação musical da comunidade em que atua; à formação de músicos de orquestra

de câmara e de canto em coro, por meio de atendimento individual e coletivo; ao

desenvolvimento de cursos de formação e capacitação de músicos; à promoção do

lazer e à valorização da vida em comunidade,  por meio de atividades culturais;  à

difusão  de  valores  universais  como  ética,  paz,  cidadania,  direitos  humanos  e

democracia; e ao incentivo do voluntariado.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Cultural Cordas

e  Sons  na  preservação  e  difusão  da  cultura  musical,  consideramos  meritória  a

intenção de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.072/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

Tenente Lúcio, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.067/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  o  projeto  de  lei  em tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.894/2008, dispõe sobre a obrigatoriedade de

afixação, nas proximidades das piscinas, de placa indicativa de sua profundidade e

dá outras providências.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado por aquela Comissão.

Nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno, vem

agora a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

A proposição visa a tornar obrigatória a afixação, nas proximidades das piscinas, de

placa com informações sobre  sua profundidade e as  condições para  o mergulho,

além de advertência de que menores de 12 anos deverão estar acompanhados por

responsável.

São  por  demais  comuns  as  lesões  resultantes  de  acidentes  em  piscinas,  que,

segundo  a  justificação  do  projeto,  têm  origem  no  “absoluto  desconhecimento  da

relação mergulho-lesão medular por parte dos usuários de piscinas”, afirmação que

está em perfeita consonância com os estudos especializados sobre a matéria.

Segundo o “site” Brasil Medicina (www.brasilmedicina.com.br), a primeira questão

de segurança a ser considerada é saber se a piscina tem profundidade suficiente

para o mergulho. Na execução do mergulho, a pessoa atinge cerca de 15km/h e, se

entrar na água numa posição quase vertical, irá descrever uma trajetória descendente

muito veloz em direção ao fundo da piscina. Se a posição mantiver-se inalterada, o

mergulhador irá bater a cabeça no fundo. A pessoa deve, antes de saltar, assegurar-

se de que a piscina é suficientemente profunda e de que não há nenhum obstáculo

encoberto pela água.

A mesma  publicação  especializada  detalha,  ainda,  a  forma  como  ocorrem  os

acidentes: a pessoa mergulha sem conhecer a profundidade, com o corpo curvado e
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em local raso; ao bater a cabeça no fundo, o pescoço recebe o peso do corpo e

absorve  o  impacto.  Essa  brusca  flexão  do  pescoço  pode  provocar  fratura  ou

deslocamento da  coluna cervical  (vértebras  C5 ou C6),  resultando em trauma da

medula  espinhal.  Com  a  quebra  das  vértebras,  há  compressão  da  medula  e

consequente  necrose  dos  tecidos,  comprometendo  a  transmissão  das  ordens

cerebrais  para todo o corpo,  o que provoca perda de sensibilidade dos membros

(paralisia). Dependendo do grau da lesão medular, o mergulhador pode ser vítima de

tetraplegia (ausência de movimentos nos braços e pernas) ou de paraplegia (paralisia

apenas nos membros inferiores).

Nesse sentido,  a proposição,  ao estabelecer medidas preventivas de segurança

contra esses acidentes, por meio da colocação de placas de advertência quanto à

profundidade, às condições de mergulho ou a sua proibição, bem como quanto à

necessidade  de  que  menores  de  12  anos  devam  ser  acompanhados  por

responsáveis,  reveste-se  de  extrema  importância  para  os  usuários  das  piscinas,

constituindo-se  em  medida  oportuna  e  conveniente  ao  interesse  público  a  ser

promovida por este Parlamento.

Visando  a  garantir  a  razoabilidade  da  norma,  que  abrangia  todas  as  piscinas,

inclusive  as  privativas  (localizadas  em  casas,  sítios  e  chácaras,  utilizadas

exclusivamente por seu proprietário e por pessoas de suas relações), a Comissão de

Constituição  e  Justiça  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  para  que  a  medida  seja

aplicada  somente  às  piscinas  de  uso  comum,  ou  seja,  às  piscinas  públicas  ou

àquelas localizadas em estabelecimentos como clubes, condomínios e academias.

Conclusão

Em face dos argumentos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº

1.067/2011, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2011.

João Leite,  Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -  Cássio Soares -  Sargento

Rodrigues.
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